
Skal Hørsholm flytte fra Hillerød til Herlev/Gentofte? 
Af Anne Ehrenreich. Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for 

Hovedstaden (Venstre) 

  

Søren Dalager har gjort opmærksom på, at borgerne i Hørsholm ved flytning fra Nyt hospital 

Nordsjælland til Herlev/Gentofte ikke vil være sikret enestuer. 

 I mine snart ti år som medlem af Regionsrådet for Hovedstaden og Hørsholm Kommunes 

sundhedsudvalg har jeg desværre modtaget mange patientklager fra borgere, som skyldes 

kapacitetsproblemer i Hillerød. Og når der med det nye hospital skrues ned for kapaciteten, 

så viser det mig, at noget skal gøres for at sikre kvaliteten for alle borgere i Nordsjælland. 

Mange borgere i Hørsholm har i årenes løb oplevet at være kastebold i optageområde Nord 

og er i stedet for hospitalsbehandling i Hillerød blevet sendt rundt i Nordsjælland til de 

regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Disse to sundhedshuse vil blive 

udbygget for at afhjælpe noget af kapacitetsudfordringen, men her bliver heller ikke 

enestuer, og det er ikke hospitaler. 

 Til gengæld ved vi allerede nu, at der vil være ledig kapacitet på Herlev/Gentofte hospital, 

hvor der også er ved at blive bygget nyt og renoveret. Her er udgangspunktet også, at 

patienterne skal tilbydes enestuer. Flytter Hørsholm til optageområde midt vil Hørsholms 

borgere oven i få nem adgang til Steno Diabetes Center på Herlev hospital. 

 I lyset af at især Gentofte hospital ligger bedre transportmæssigt for borgerne i Hørsholm og 

Herlev/Gentofte har flere specialer end nyt hospital Nordsjælland, så er det min vurdering, at 

det vil være i borgernes interesse at flytte til Herlev/Gentofte.  Uagtet at man kan risikere, at 

ikke alle patienter kan få enestue. Til gengæld vil der være plads og en behandling af høj 

kvalitet, og det er vel det vigtigste, når man er syg. 

  

Samtidig skaber flytningen af en kommune ud af optageområdet bedre plads til borgerne fra 

de øvrige kommuner. Så jeg mener, at den løsning vil være win-win for alle parter. 

Borgerne vil fortsat kunne benytte deres frie valg til at vælge et hospital i et andet 

optageområde, f.eks. nyt hospital Nordsjælland i Hillerød. 
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