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Kære Hjalte, Vibeke og Marina, 
  
Jeg vil gerne bede om en sag på førstkomne Regionrådsmøde vedr. Handleplan for 
overbelægning. 
Jeg ved – via forslag til Sundhedskoordinationsudvalgsmødets dagsorden – at man den 7. juni 2013 
skal behandle et tilsvarende pkt. med afsæt i skriftligt materiale/oplæg fra Region Hovedstaden og 
Københavns Kommune.  
Jeg finder det derfor ønskeligt, at et samlet Regionsråd får mulighed for en politisk behandling af 
problematikken. 
  
Med venlig hilsen og God weekend 
Nina B. 
 



Her-og-nu Lav en hjælpepakke og få styr på overbelægninger. 
v. Nina Berrig, medl. af Regionsrådet i Region Hovdstaden ( C). 
 
Region Hovedstaden har som det øvrige land et problem med svær overbelægning.  
Samlet antal medicinske senge i regionen er i 2013 på i alt 1672, det betyder 83 færre 
medicinske senge end i 2011. Samtidig ved vi, at der kommer markant flere over 65 år i de 
kommende år – så noget skal gøres! 
Det nytter ikke længere blot at undskylde med effektivisering og fremlægge nødplaner 
hvert år ved samme tid. 
Den nuværende situation kræver hurtig handling.  
I december 2011 lavede Sundhedsstyrelsen en national handleplan for den ældre 
medicinske patient. Mange gode initiativer er indeholdt heri, men vi kan ikke vente til 2015 
på at handleplanen er gennemført. – Og er handleplanen up to date i dag? 
Konservative kræver handling nu: 
Siden 2002 er der på landsplan årligt sket et fald på ca. 3 % på antallet af medicinske 
senge. Der er i dag ca. 2.350 færre medicinske senge på landsplan end i 2002. Over hele 
landet kæmper hospitalerne med massiv overbelægning på især akutte og medicinske 
afdelinger. 
 
Nu er grænsen nået – Vi bør stoppe op og revurdere situationen – Der er brug for en 
”hjælpepakke”:  
Danske Regioner har netop udmeldt, at man anbefaler/er villige til at investere 300 mio. kr. 
i bedre forebyggelse og samarbejde i sundhedsvæsenet.  
Region Hovedstaden bør handle nu og ikke blot afvente gennemførelse af Den Nationale 
handleplan for den ældre medicinske patient. 
 
Region Hovedstaden skal hurtigst muligt komme med et forslag til, hvordan vi her i 
Regionen får sat handling bagved. 

1. Hvis vi skal tro eksperterne, er der brug for flere sygeplejersker til ældrecentre og 
hjemmeplejen,  

2. der er brug for en HOT- line mellem hospitalerne og de praktiserende læger, så 
man derved kan sikre bedre vurdering af patienterne og forhåbentlig dermed give 
færre indlæggelser.  

3. Et alarmberedskab, hvor man kan forberede sig på begyndende overbelægning. 
4. Bedre samdrift mellem hospitalerne i pressede situationer.  
5. Der er fortsat problemer med samarbejdet mellem de forskellige aktører, 

kommunerne, praktiserende læger og hospitalerne, hvilket medfører et hav af 
medicinfejl og unødvendige indlæggelser. 

Alle emnerne ved vi bedst løses i et godt samspil med kommunerne og de praktiserende 
læger.  
Derfor kan det ikke gå hurtigt nok med at få lavet en strategiplan for, hvordan vi hurtigt 
kommer i mål. Det kræver ekstra investeringer, ja, og netop derfor haster det - i år har vi 
mulighed for på budgettet at afsætte et STARTBELØB som kan få sat processen i gang. 
Det kan ikke gøres hurtigt nok. 
 
 


