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Hospitalsdirektør Suzanne Aa-
holm er fratrådt 
 
Torsdag den 14. marts valgte Suzanne Aaholm at blive fri-
gjort fra sin stilling som hospitalsdirektør. I den forbindelse 
sendte Region Hovedstaden en pressemeddelelse ud torsdag 
aften: 
 
Hospitalsdirektøren for Nordsjællands Hospital, Suzanne Aaholm, fratræder sin 
stilling.  
Fratrædelsen sker på initiativ af Suzanne Aaholm og efter gensidig aftale mellem 
Region Hovedstaden og DJØF. 
 
Advokatundersøgelse 
Regionen bestilte i februar en advokatundersøgelse på baggrund af en artikel i 
dagbladet Politiken om ansættelsesforløbet for projektdirektør Henrik Schødts på 
Nordsjællands Hospital. 
 
Advokatundersøgelsen slår nu fast, at Suzanne Aaholm var inhabil og ikke op-
fyldte sin oplysningspligt om egen inhabilitet under ansættelsesforløbet. Advoka-
terne rejser ikke kritik af Henrik Schødts. 
 
Bedt om at blive frigjort fra sin stilling 
Hospitalsdirektør Suzanne Aaholm siger i den forbindelse: 
 
- Jeg har bedt om at blive frigjort fra min stilling i lyset af den kritik, der har væ-
ret fremført i offentligheden om min habilitet i forbindelse med ansættelse af en 
projektdirektør på Nordsjællands Hospital. Jeg har valgt at tage konsekvensen af 
den rejste kritik. Jeg ønsker ikke, at en fortsat debat om min person skal over-
skygge det spændende projekt, der er i gang med et nyt supersygehus i Hille-
rød. 
 
Tager fratrædelse til efterretning 
Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden, udtaler: 
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- Vi tager Suzanne Aaholms ønske om fratrædelse til efterretning. Vi er glade for 
den indsats, Suzanne Aaholm har ydet i blandt andet den omfattende fusions-
proces på de nordsjællandske hospitaler. Det er desuden vigtigt for mig at un-
derstrege, at der ikke på baggrund af advokatundersøgelsen kan rejses kritik af 
projektdirektør Henrik Schødts, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med 
projektdirektøren. 

 
Yderligere oplysninger: regionh.dk  
 
 

 
 

Bente Ourø Rørth konstitueret 
som hospitalsdirektør 
 
Efter at Suzanne Aaholm har valgt at fratræde sin stilling, er 
vicedirektør Bente Ourø Rørth fra i dag den 15. marts kon-
stitueret i stillingen som hospitalsdirektør. 
 
Indtil Region Hovedstadens forretningsudvalg har tilrettelagt og gennemført en 
ansættelsesproces er vicedirektør Bente Ourø Rørth konstitueret hospitalsdirek-
tør. Det fortalte regionsdirektør Hjalte Aaberg i dag den 15.marts, da han holdt 
to korte orienteringsmøder med henholdsvis hospitalets samlede ledergruppe og 
VirksomhedsMED.  
 
På møderne fortalte regionsdirektør Hjalte Aaberg, at det ligger såvel koncerndi-
rektionen som forretningsudvalget på sinde, at alle parter kommer godt videre 
herfra – og han gav sin fulde opbakning til det arbejde der bliver gjort på hele 
Nordsjællands Hospital og til hospitalsdirektionens videre arbejde. 
 
Yderligere oplysninger: læs mere på Regi 
 

 
 
Redaktion 
Ansvarshavende redaktør: konst. hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, 
bente.ouroe.roerth@regionh.dk. Kommunikationsenheden: Inge Estrup, Lene 
Vandrup Schweitz, Malene Frei, Maria Juul Olsen og Thomas Schytz Larsen, noh-
kommunikation@regionh.dk 
 
Find tidligere numre af På Tværs i arkivet på hjemmesiden (ligger også på 
IntraNord). 
 
 
  

 


