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Til Dansk Kirurgisk Forum 

 

Vedrørende bekymringsbrev fra Dansk Kirurgisk Forum 

Tak for Jeres yderst relevante henvendelse! 
 
Vi deler til fulde jeres bekymring – både for den aktuelle akutte situation på landets hospitaler og for udvik-
lingen i sundhedsvæsnet i de kommende år. 
 
Hospitalerne har været underfinansieret i mange år, og arbejdsmiljøet er presset i bund rigtig mange steder. 
Manglen på arbejdskraft indenfor flere sundhedsfag er åbenbar, og det er en katastrofe, at flere vitale sund-
hedsprofessionelle forlader hospitalerne i afmagt over de pressede arbejdsvilkår.   
 
Når vi ser ind i den demografiske udvikling i de kommende år sammenholdt med udviklingen i nye behandlin-
ger og medicin, er det helt åbenbart, at der er påtrængende behov for politisk og ledelsesmæssig vilje og 
evne til gennemtænkt og systematisk prioritering af, hvilke ydelser der skal leveres til hvem i det danske 
sundhedsvæsen.  
 
Vi står klar til at levere de faglige vurderinger hertil sammen med relevante samarbejdspartnere som jer.    
 
Den aktuelle situation kalder på, at udrednings- og behandlingsgarantierne suspenderes, og at alle mulighe-
der for at omlægge elektive funktioner til akutte vurderes. 
 
En nøgle til at undgå, at arbejdsmiljøet presses helt i bund lige nu, er, at arbejdsgiverne og ledelserne på 
alle niveauer i hospitalsvæsnet tager ansvar for helt konkret prioritering af opgaver og udviser ordentlighed i 
vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse i de kommende dage, uger og måneder - og derved viser i hand-
ling, at de har ledelsesansvar for et ordentligt og trygt arbejdsmiljø. 
 
Yngre Læger, Overlægeforeningen og LVS arbejder aktivt for at højne det politiske og ledelsesmæssige fokus 
på at adressere disse væsentlige udfordringer og sætter stor pris på jeres henvendelse, som kun bekræfter 
alvoren af de opgaver, der skal løftes.     
 
 
 
 

Venlig hilsen 
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Formand, Yngre Læger Formand, Overlægeforeningen     Formand, LVS 
 

 
 
 
 
 
Kopi sendt til Danske Regioner 


	Til Dansk Kirurgisk Forum
	Vedrørende bekymringsbrev fra Dansk Kirurgisk Forum

