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Der er lagt op til, at den ortopædkirurgiske afdeling på Hørsholm Sygehus vil blive flyttet til 
andre hospitaler. Det er trist for de borgere i Hørsholm, der har nydt godt af denne 
velfungerende hospitalsafdelings topprofessionelle indsats. Og det er trist for alle de 
medarbejdere på Sygehuset, der nu må flytte eller indstille sig på nye tider.  
   
Årsagen skal findes i regionens anstrengte økonomi, hvis sande tilstand først er kommet for 
dagen efter valget til Regionsrådet. Regionen er ikke blevet ledet forsvarligt - desværre. Og 
desværre sammensatte vælgerne ved valget i november alligevel på ny et Regionsråd, hvor 
Socialdemokraterne, SF og de radikale fik flertal.  
   
Ikke desto mindre har Venstres gruppe i Regionsrådet valgt at tage ansvar for at få økonomien 
på ret kurs igen. Det vil kræve langt flere effektiviseringer og indskrænkninger, end også vi i 
Venstre havde fantasi til at forestille os inden valget. Venstre er denne gang gået med i et nyt 
hospitalsforlig for at få indflydelse og bl.a. sikre Nordsjælland et nyt supersygehus i Hillerød 
med enestuer, eget toilet og bad.  
   
Før og under valget kæmpede vi indædt for at bevare alle funktioner på Hørsholm Sygehus. 
Uden den nødvendige opbakning ved valget, er det desværre ikke en holdning, vi har kunne 
komme igennem med. Det er lykkedes os at få omgjort den helt forkerte beslutning om at 
omdanne Hørsholm Sygehus til psykiatrisk sygehus for patienter fra Københavnsområdet. Og 
det er lykkedes os også at opnå tilslutning til, at regionen og kommunerne i samarbejde kan 
etablere lokale sundhedscentre med akutskadeklinikker og faglig opkobling til den fælles 
akutmodtagelse i Nordsjælland.  
   
Muligheden for etablering af sundhedscentre med skadestuelignende funktioner giver 
Hørsholm, Fredensborg og andre interesserede nabokommuner en unik mulighed for at 
omdanne hele eller dele af Hørsholm sygehus til lokalt sundhedscenter. Det kræver politisk 
mod og resolut handling fra kommunernes side. Der skal smedes nu, mens jernet er varmt. 
Muligheden for at gennemføre dette projekt beror selvsagt på den pris, regionen skal have for 
sygehuset. Samarbejde om et fælles sundhedscenter på Hørsholm sygehus vil være en 
kæmpegevinst for borgerne i de berørte kommuner. Det vil give borgerne større tryghed i 
nærmiljøet og også mulighed for at fremme sundhedstilstanden blandt borgerne i optimale 
rammer.  
   
Nogle vil sige, at vi ikke har råd. Mit synspunkt er, at vi ikke har råd til at lade være. Det 
handler om prioriteringer. Hørsholm Kommune oplever p.t. stærkt stigende udgifter til 
medfinansiering af regionens sundhedsudgifter, hvilket tyder på et potentiale for at styrke den 
lokale forebyggende indsats. Behovet vil ikke blive mindre de kommende år med den 
alderssammensætning vi har i kommunen. Tilsvarende gør sig gældende for Fredensborg 
Kommune.  
   
Fra Venstres side vil vi arbejde for, at Hørsholms borgmester under de kommende 
forhandlinger med regionen om fremtiden for Hørsholm Sygehus undersøger mulighederne for 
i et samarbejde med regionen, Fredensborg kommune og evt. andre interesserede 
nabokommuner at omdanne dele af Hørsholm Sygehus til lokalt akutskadestue- og 
sundhedscenter. Det er der perspektiver i for borgerne, for sundhedstilstanden, og for 
økonomien.  
 


