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Åbent brev fra afdelingsledelserne på Herlev og Gentofte Hospital 
 
 
Dette fremsendes som led i høringsprocessen vedr. forslag til budget 2018-21 
 
Afdelingsledelserne på Herlev og Gentofte Hospital, genkender beskrivelsen af følgerne af gentagne 
besparelser og meraktivitetskrav, som klinikledelserne på Rigshospitalet giver udtryk for i deres udtalelse d. 
16.8.2017.  
 
Vi tilslutter os derfor til fulde deres udtalelse. 
 
Som afdelingsledere på et af landets største akuthospitaler, står vi med helt analoge problemstillinger. Med 
ansvar for den faglige standard og udvikling, drift og produktion, kvalitetssikring, undervisning- og 
uddannelse af yngre medarbejdere og forskning og udvikling, er vi meget bekymrede for: 
 

 De fortsatte krav om meraktivitet uden tilførsel af ressourcer.  

 Det stigende antal akutte medicinske og kirurgiske patienter. 

 Stigende medicinudgifter. På et stort kræfthospital som Herlev og Gentofte Hospital har vi måttet 
gennemføre besparelser på 40-45 millioner over de sidste 4 år for at dække de stigende 
medicinudgifter. Besparelserne er sket ved en reduktion i antallet af medarbejdere. 

 Et nyt IT-system, som trods et stort potentiale har vist sig meget krævende i forhold til at opretholde 
produktiviteten flere år fremover. Der er behov for investeringer - og ikke som nu besparelser – for på 
sigt at få det ønskede udbytte af systemet.  

 Store krav til uddannelse, hvor op til halvdelen af det lægelige personale på en afdeling består af 
uddannelsesøgende læger med stort behov for bed-side undervisning, supervision og oplæring. 

 Politisk fastsatte garantier og rettigheder, uden tilførsel af de nødvendige ressourcer. 

 Store nye hospitalsbyggerier, med et potentiale for strategiske effektiviseringer. Men det kræver 
stabilitet og politisk og økonomisk mod og råderum, hvis potentialet skal udnyttes. 

 
Vores største bekymring er, at ovenstående har medført en tiltagende afstand mellem de sundhedsydelser 
befolkningen forventer, hvad politikerne garanterer og giver ret til, og hvad sundhedsvæsenet har 
ressourcer til. Vores medarbejdere møder dette dagligt, når de engageret og efter bedste evne behandler 
patienterne, på trods af alle udfordringerne.  
 
Vi er sikre på, at vi overordnet set har samme mål: et effektivt sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er i top. For 
at nå målet er der behov for, at vi sammen håndterer ovenstående problemstillinger, på baggrund af 
grundige faglige overvejelser.  
 
Vi deltager meget gerne med vores faglige viden og patientnære indsigt i de nødvendige kommende 
diskussioner. 



Med venlig hilsen 
 
Afdelingsledelserne på Herlev og Gentofte Hospital 
 
 
Akutmodtagelsen 
Ledende overlæge Lisbet Ravn 
Ledende oversygeplejerske Susanne Juul 
 
Anæstesiologisk afdeling (He) 
Ledende overlæge Connie Lærkholm Hansen  
Ledende oversygeplejerske Susanne Sebens Hald  
 
Anæstesiafdelingen (Ge) 
Ledende oversygeplejerske Karin Marker 
 
Brystkirurgisk afdeling 
Ledende overlæge Henrik Flyger 
Ledende oversygeplejerske Birgitte Andersen 
 
Børneafdelingen  
Ledende overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen 
Ledende oversygeplejerske Merete Thomsen 
 
Fysioterapi og Ergoterapi 
Ledende terapeut Hanne Forbech Skall 
 
Gastroenheden 
Ledende overlæge Mark Ainsworth 
Ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm  
 
Gynækologisk Obstetrisk afdeling 
Ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær 
Ledende oversygeplejerske Heidi Brønnum  
Chefjordemoder Marianne Brandstrup Larsen  
 
Hjertemedicinsk afdeling 
Ledende overlæge Thomas Høi-Hansen 
Ledende oversygeplejerske Helene Bliddal Døssing 
 
Hud- og allergiafdelingen 
Ledende overlæge Claus Zachariae 
Ledende oversygeplejerske Sussi Løvgren Larsen 
 
Hæmatologisk afdeling 
Ledende overlæge Lene Meldgaard Knudsen 
Konst. led. oversygepl. Marie-Helene Olsen 
 
Klinisk Biokemisk afdeling 
Ledende overlæge Pia Rørbæk Kamstrup 
Ledende bioanalytiker Kristina Rasmussen 

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling 
Ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen  
Ledende bioanalytiker Jenny Rahbek Pedersen 
 
Klinisk Mikrobiologisk afdeling 
Ledende overlæge Jens Otto Jarløv 
Ledende bioanalytiker Susanne Pedersen 
 
Medicinsk afdeling 
Ledende overlæge Finn Rønholt 
Ledende oversygeplejerske Flemming Olsen 
 
Nefrologisk afdeling 
Ledende overlæge Arne Høj Nielsen 
Ledende oversygeplejerske Rena Kopp 
 
Neurologisk afdeling 
Ledende overlæge Jesper Erdal 
Ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft Rasmussen 
 
Onkologisk afdeling 
Ledende overlæge Lisa Sengeløv 
Ledende oversygeplejerske Marie-Helene Olsen 
 
Ortopædkirurgisk afdeling 
Ledende overlæge Steen Mejdahl 
Ledende oversygeplejerske Lulu Torm Wilenius 
 
Patologiafdelingen 
Ledende overlæge Dorte Linnemann 
Chefbioanalytiker Hanne Brunshøj Bjørn 
 
Plastikkirurgisk afdeling 
Ledende overlæge Line Bro Breiting 
Ledende oversygeplejerske Gitte Topp Hansen 
 
Radiologisk afdeling 
Ledende overlæge Michel Chr. Némery 
Ledende overradiograf Preben Thomassen 
Ledende overradiograf Jakob Westergaard Poulsen 
 
Urologisk afdeling 
Ledende overlæge Hans Stimpel 
Ledende oversygeplejerske Kirsten Rud 

 


