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Uforsvarlig omgang med Hørsholm Hospital lyder det fra Finn Rudaizky med henvisning til det 
seneste hospitalsforlig, som bl.a. indebærer, at de tilbageværende afdelinger på Hørsholm 
Sygehus skal flyttes til de andre sygehuse i regionen. Han glemmer blot at nævne, at han og 
hans parti allerede i 2007 traf beslutning om at flytte afdelingerne og omdanne Sygehuset til 
psykiatrisk hospital.  
 
Idéen om at flytte de tilbageværende afdelinger på Hørsholm Sygehus er ikke groet i min eller 
Venstres have. Beslutningen blev truffet i 2007, og Venstre har ikke siden i Regionsrådet 
kunnet skabe et flertal for bevarelse af Sygehuset. 
 
På i hvert fald ét punkt er jeg dog enig med Rudaizky. Det er helt rigtigt, at hospitalets 
funktioner skal flyttes samlet for at bevare det faglige miljø og den høje kvalitet, som 
Hørsholm Sygehus er kendt for. Det lå i hospitalsforliget af 2007, som ikke er opsagt og 
dermed fortsat gældende. Venstre støtter dette element i det gamle forlig, hvis 
forligspartnerne kan blive enige om det. Jeg ønsker og vil arbejde for, at flytningen kommer til 
at ske på en ordentlig måde med respekt for bevarelse af de faglige miljøer, som er så vigtige 
for en god og ikke mindst tryg patientbehandling. 
 
Når det gælder fremtiden for de bygninger, som i dag huser Sygehuset, er det Venstres 
holdning, at kommunen i et samarbejde med regionen bør prioritere, at der også fremover 
bliver aktivitet i bygningerne og gerne på sundhedsområdet. Her byder flere muligheder sig til. 
 
Fra Venstres side finder vi det oplagt nu at undersøge – inden bygningerne sælges til anden 
side - om ikke Hørsholm og Fredensborg Kommuner - evt. i samarbejde med andre 
nabokommuner - kunne overtage dele af bygningerne til etablering af et sundhedscenter, som 
ligeledes kunne rumme vigtige funktioner til genoptræning og andre sundhedsforebyggende 
opgaver. Hørsholm Kommune har ikke et lige så stort behov for genoptræningspladser, som 
nabokommunerne, da en del af vores behov vil blive dækket på det kommende plejecenter 
Louiselund. Det kan imidlertid ikke begrunde, at Hørsholm Kommune ikke undersøger 
fordelene i etablering af et sundhedscenter med tilknyttet genoptræning på Hørsholm Sygehus 
nu, hvor muligheden foreligger. Jeg opfordrer også de praktiserende læger til at overveje 
muligheden for at medvirke til visionære løsninger ved at leje sig ind og skabe et moderne 
lægecenter. 
 
De lokale udgifter til hospitalsbehandling er stærkt stigende. Alle kommuner kommer de 
kommende år til at skulle investere langt mere i forebyggende aktiviteter og genoptræning. 
Efter min mening vil et tværkommunalt samarbejde give mere sundhed for pengene. Snævre 
Hørsholm-løsninger uden visioner og tværkommunalt samarbejde vil være dyrere og af ringere 
kvalitet. Det kan vi simpelt hen ikke byde borgerne. Derfor opfordrer jeg borgmesteren til at 
stille sig i spidsen for at undersøge muligheden for et tættere samarbejde på sundhedsområdet 
med Fredensborg, Rudersdal og Allerød Kommuner, herunder muligheden for at overtage dele 
af bygningerne til sådanne opgaver. Det vil være visionært og et udtryk for moderne politisk 
lederskab.  
 


