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Til Region Sjælland. 
 
 
Høringssvar vedr. fremtidens sygehuse i Region Sjælland. 
 
Organisationerne i Det Sjællandske Sundhedskartel takker for muligheden for at komme med kommentarer til det 
fremsendte materiale om fremtidens sygehuse i Region Sjælland.  
 
Sundhedskartellets organisationer varetager interesserne for de sundhedsfaglige medarbejdere, der skal sikre et 
velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen i hele Region Sjælland. 
 
Vi har noteret os, at Region Sjælland i den fremtidige sygehusstruktur lægger op til at følge Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger.  
 
Overordnet set er det organisationernes holdning, at sygehusvæsenet skal sikre alle patienter og borgere fri og lige 
adgang til dets ydelser, og disse skal være på et højt fagligt niveau. Derfor finder vi det væsentligt, at planlægning og 
sikring af den fremtidige sygehusstruktur gennemføres ud fra et langsigtet perspektiv, med afsæt i de forskellige 
beregninger og faktuelle tal, der er udarbejdet. Der skal tilstræbes størst mulig tilgængelighed til funktionerne, hvori 
også medtænkes medarbejdernes tilgængelighed til arbejdspladserne i den nye sygehusstruktur.  
 
Det Sjællandske Sundhedskartel finder det væsentligt, at der ikke kun er fokus på de højt specialiserede, men også på de 
almene sygdomme, som udgør den største del af indlæggelserne. Vi mener, at der skal være en særlig fokus på 
patienterne i det medicinske område, der udgøres af et øget antal af ældre medborgere.  
 
Det er afgørende vigtigt, at der er fokus på sammenhængende patientforløb og kvalitetsdiagnostik. Det er i den 
forbindelse vigtigt, at der på alle sygehuse også ses grundigt på de nødvendige diagnostiske ydelser til at understøtte de 
lægefaglige specialer. Dette skal ikke kun ses i relation til udredning og behandling, men til hele forløbet både før, 
under og efter indlæggelsen. Det vil kræve et veludbygget tværsektorielt samarbejde i hele Region Sjælland.  
Sygehusstrukturens succes hænger nøje sammen med kommunernes opbygning af velfungerende sundhedstilbud. Det er 
derfor vigtigt, at der er de nødvendige ressourcer til stede i for at understøtte sammenhæng i sundhedsvæsenet. 
 
Sundhedskartellets medlemmer har de kompetencer, der er nødvendige for at skabe et optimalt patientforløb for 
borgeren og øvrige brugere af sygehusvæsenet. Det sundhedsfaglige personale er parat til at indgå i tværfagligt 
samarbejde for at udnytte deres højt specialiserede kompetencer bedst muligt til gavn for et optimalt patientforløb i høj 
kvalitet.  
 
For at sikre fastholdelse og rekruttering af personale, er det vigtigt, at sygehusstrukturen tager udgangspunkt i, at 
arbejdspladserne skal være fagligt attraktive og udviklende. Det er vigtigt at Region Sjælland står i spidsen for at skabe 
et fagligt fundament for udvikling og forskning og sikrer, at de økonomiske muligheder hertil er til stede. 
 
Sundhedskartellets organisationer lægger vægt på, at enhver forandring sker med størst mulig medarbejderinddragelse i 
såvel planlægning som i selve processen. Endvidere er det helt afgørende, at der både for nuværende og kommende 
personale skabes klarhed over strukturen, og at der, i den forbindelse, gøres tiltag til at skabe den fornødne tryghed for 
medarbejderne i hele forløbet.  
 
Det Sjællandske Sundhedskartel ser frem til at følge det videre arbejde med fremtidens sygehuse i Region Sjælland. 
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