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Det er meget trist for Hørsholm og Nordsjællands borgere, at den ortopædkirurgiske afdeling 

på Hørsholm Sygehus formentlig snart flyttes til Gentofte Sygehus som følge af regionens 

økonomi. I Venstre Hørsholm glæder vi os dog over, at afdelingen flyttes samlet, så man kan 

bevare det meget velfungerende faglige miljø, som har vundet stor anerkendelse for sin 

professionelle indsats. Og vi noterer os også, at sygehusledelsen har betegnet det som den 

næstbedste løsning – efter at blive i Hørsholm.  

 

Hørsholm Kommune har en klar interesse i, at der fortsat vil være liv og aktivitet i 

bygningerne. Og regionen er interesseret i at afhænde bygningerne. Det siger sig selv, som 

Venstre har påpeget flere gange, at fortsat anvendelse af bygningerne til sundhedsmæssige 

formål vil være det mest fornuftige, da man så vil undgå store ombygninger.  

 

Jeg håber fortsat, at Hørsholm Kommune og nabokommunerne – trods de økonomisk 

vanskelige tider – kan se perspektiverne i at gå sammen og skabe et fælles sundhedscenter på 

Sygehuset til glæde for borgerne. Sundhedscentret skal først og fremmest stå for 

forebyggelse, bl.a. måling af blodtryk og kostvejledning og genoptræning af borgere efter 

hospitalsindlæggelse og sygdom.  

 

På sigt er det min og Venstres vision, at sundhedscentret skal udvikles til stedet, hvor de 

praktiserende læger, speciallæger kan skabe større lægefællesskaber og også et sted, hvor 

andre sundhedstilbud kan flytte ind. Det gælder fysioterapeuter, kiropraktorer, kostvejledere, 

naturmedicinere (homøopater, biopater), fodterapeuter m.fl.  

 

Da et fælles sundhedscenter ikke kan fylde hele Sygehuset, vil det give god mening at 

overveje også at bruge Sygehuset til hospice.  

  

Der er nok af muligheder. De kan imidlertid kun realiseres, hvis de ansvarlige politikere formår 

at samarbejde og få det bedst mulige ud af situationen til glæde for borgerne. Intet kommer 

som bekendt af ingenting. Venstre Hørsholm vil derfor opfordre borgmester Morten Slotved til 

snarest at tage et møde med formanden for regionsrådet for Region Hovedstaden Vibeke 

Storm Rasmussen for at drøfte mulighederne og perspektiverne for Hørsholm Sygehus.  
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