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Lægeforeningen Hovedstadens høringssvar til Hospitalsplan 2025 

 

Generelle bemærkninger 

Indledningsvist vil Lægeforeningen Hovedstaden gerne rose de 4 overord-

nede principper, der lægges til grund for HOPP2025, ikke mindst at Region 

Hovedstaden fastholder Kvalitet som det primært bærende princip i Region 

Hovedstadens Sundhedsvæsen.  

Endvidere anerkender Lægeforeningen, at Region Hovedstaden i HOPP2025 

forsøger at tage højde for et sundhedsvæsen i forandring, og den fleksibili-

tet, det kræver. 

 

Lægeforeningen Hovedstaden finder, at det er af stor vigtighed, at Region 

Hovedstaden anerkender og sætter fokus på betydningen af en synlig læge-

faglig ledelse, hvilket har en stor betydning både i forhold til rekruttering og 

fastholdelse af dygtige ledere samt i forhold til at sikre et mindre ledelses-

spænd.  

 

Endelig vil Lægeforeningen Hovedstaden også gerne kvittere for, at region 

Hovedstaden har indledt et arbejde og nedsat en Task Force med henblik på 

at sikre, at Region Hovedstaden overholder den lovfastsatte udredningsret.  

 

Lægeforeningen Hovedstaden er meget bevidst om, at ressourcerne i sund-

hedsvæsenet er pressede, og det er derfor af afgørende betydning, at res-

sourcerne bruges korrekt. Når man drøfter flytning af opgaver ud i kommu-

nalt regi eller til primær sektoren skal det derfor ske koordineret, og det skal 

sikres, at de nødvendige kompetencer og den fornødne kapacitet er til 

stede.  

 

Lægeforeningen Hovedstaden konstaterer, at en stærk almen praksis er en 

væsentlig præmis for, at patienterne bliver diagnosticeret og kommer i hos-

pitalsbehandling, hvorefter almen praksis igen følger op på de fleste patien-

ter efter endt indlæggelse. Den største udfordring for almen praksis er læge-

manglen. I mange af kommunerne i Region Hovedstaden er der helt lukket 

for tilgang af nye patienter. Derudover ligger halvdelen af regionens almene 

praksiser i lægedækningstruede områder. Samtidig er der stor efterspørgsel 

efter nye ydelser i det nære sundhedsvæsen.  

Alem praksis deltager meget som led i den videre udvikling af det nære 

sundhedsvæsen, herunder i etableringen af et regionalt forum for at få et 
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velfungerende samarbejde mellem hospital, kommune og almen praksis.   

Almen praksis vil også gerne deltage i dialogen om at overtage nye opgaver, 

som meningsfuldt kan varetages af almen praksis. Det er dog vigtigt, at 

samarbejdet fungerer via dialog, og at nye opgaver skabes gennem klare af-

taler om ansvarsfordeling og økonomi imellem Region Hovedstadens hospi-

taler, kommuner og almen praksis.  

I forhold til det nære sundhedsvæsen er det særligt væsentligt, at ansvars-

overdragelsen mellem hospital, kommune og almen praksis fungerer i hver-

dagen. Dette indbefatter, at der fortsat arbejdes med blandt andet kvalite-

ten af epikriser.    

 

Specifikke bemærkninger 

Akutmodtagelserne 

Region Hovedstaden indledte for en del år siden et arbejde med at sikre en 

ensartet organisering af akutmodtagelserne. På trods heraf, er Region Ho-

vedstaden langt fra at være i mål i forhold til at skabe en ensartet organise-

ring af akutmodtagelserne.  

Lægeforeningen Hovedstaden ser gerne, at Region Hovedstaden fortsat ar-

bejder mod en sådan ensartet organisering, da det vil være af betydning for 

at sikre borgerne et ensartet tilbud ved akut sygdom. 

 

Psykiatri 

Lægeforeningen Hovedstaden skal understrege den store betydning af, at 

sundhedsvæsenet sikrer en sammenhæng for den psykiatriske patient.    

I forlængelse heraf skal Lægeforeningen påpege, at der i Region Hovedsta-

den mangler sengepladser og kapacitet. Lægeforeningen Hovedstaden skal 

derfor advare imod, at sammenlægningen af psykiatriske afsnit ikke sker på 

bekostning af antallet af senge.  

 

Uddannelse, forskning og kvalitetssikring  

For at sikre en fremtidig høj kvalitet af behandlingerne i Region Hovedsta-

dens Sundhedsvæsen skal Lægeforeningen understrege vigtigheden af Re-

gion Hovedstaden sikrer, at forskningsaktiviteter kan finde sted, og Regio-

nens uddannelsesforpligtelser overholdes.  Lægeforeningen Hovedstaden 

skal endvidere understrege vigtigheden af et stadigt fokus på kvalitetsarbej-

det. Det opnår Region Hovedstaden bl.a ved, at sikre, at de nødvendige fysi-

ske rammer for supervision, undervisning, kontorfaciliteter, hvorved det 

sundhedspersonale, der skal stå for forskning, uddannelse og kvalitetsar-

bejde har de rigtige forhold og rammer for at løfte disse forpligtigelser, op-

gaver og funktioner. 

 

Bornholm 

For så vidt angår den akutte psykiatri (side 62) er det ikke uddybet, at den 
akutte psykiatri på Bornholm varetages af somatisk akutmodtagelse. Det er 
vurderingen, at der ikke er de nødvendige kompetencer, eller bemanding til at 
opretholde en akut psykiatrisk skadestue.  
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På Bornholm er det de praktiserende læger, der rekvirerer transport ved ind-
læggelse. De praktiserende læger på Bornholm ønsker, at det er akutmodta-
gelsen, der også sørger for transport som i resten af regionen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Helene Westring Hvidman 

Formand for Lægeforeningen Hovedstaden 

 

 

 


