Lørdag d. 10.oktober 2018
Kære Kontaktudvalg for medarbejdere på Herlev-Gentofte Hospital v/Anders Jæger Nielsen
Tak for jeres brev til regionsrådet vedrørende Sundhedsudvalgets beslutning om at bevare
akutklinikker med mulighed for indlæggelse på Amager, Glostrup og Gentofte Hospitaler.
Vi vil gerne understrege, at vi fra politisk side altid er åbne og imødekommende overfor en dialog med
jer som fagfolk og medarbejderrepræsentanter. Også direkte, ikke kun igennem medierne.
Processen omkring den nye hospitalsplan har været i gang i lang tid, og debatten om denne har stået
på endnu længere.
Som I også omtaler, så har der været afholdt dialogmøde på Herlev Hospital, om principperne for den
nye hospitalsplan. Efterfølgende, har Sundhedsudvalget intenst diskuteret principperne og de input vi
fik på dialogmødet, og Regionsrådet har vedtaget, at den prioriterede rækkefølge af principperne
skulle være kvalitet, sammenhængende patientforløb, nærhed og effektivitet.
Vi er således enige med jer i, at kvalitet er en topprioritet. Det er vores opfattelse, at beslutningen om
at bevare muligheden for indlæggelse på akutklinikkerne er i god overensstemmelse med de
vedtagede principper. For der er god kvalitet på akutklinikkerne, hvor 97-98 procent af patienterne
bliver færdigbehandlede, patienttilfredsheden er meget høj og ventetiderne er korte. Således går
kvalitet, sammenhængende patientforløb og nærhed hånd i hånd med denne beslutning.
Det er også vigtigt for os at understrege, at de argumenter som I frembringer, og som
Sundhedsstyrelsen også er kommet med, naturligvis har indgået i de politiske overvejelser som
partierne har gjort sig desangående. Sagen har politisk været behandlet meget grundigt, og på et fuldt
oplyst grundlag samt et stort og gennemarbejdet materiale.
Politisk er der enighed om at bevare akutklinikkerne. Afstemningen i Sundhedsudvalget d. 31.oktober
gik på indholdet af disse. Her stemte 10 ud af Sundhedsudvalgets 11 medlemmer for at bevare disse
samt de medicinske senge på akutklinikkerne i den kommende hospitalsplansperiode. (Flertallet bestod
af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og
Enhedslisten).
Slutteligt vil vi gerne gøre opmærksom på, at denne beslutning, ligesom den øvrige del af
Hospitalsplan2025, vil komme i høring. Vi ser frem til en god dialog herom, og hvordan vi kan løse
konkrete udfordringer.

De bedste hilsener, og med ønsket om et fortsat godt samarbejde.

Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Sundhedsudvalget
Leila Linden (S), næstformand for Sundhedsudvalget

