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Til redaktionen: Indland / sundhed 

 
PRESSEMEDDELELSE 

København K, 25. oktober 2019 

Regionsbudget: Arbejdsro og mere tid til patienterne 

 
”En god aftale med fokus på at skabe arbejdsro på hospitalerne til gavn for patienter og personale, 

men træerne vokser ikke ind i himlen”. Sådan lyder Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstadens dom 

over det nye budgetforlig, der er indgået i Region Hovedstaden.  

 

”Budgetaftalen vil gavne både sygeplejersker og patienter. Jeg er særligt glad for, at 

regionsrådet har lyttet til vores ønske om at droppe de årlige grønthøsterbesparelser. Det 

skulle gerne betyde, at medarbejderne i praksis kan fokusere på at levere pleje og behandling 

af høj kvalitet til patienterne frem for at løbe hurtigere. Det er til gavn for 

patientsikkerheden,” siger kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kristina 

Robins.  

 

Hun henviser til, at regionens hospitaler for første gang i fire år friholdes for centrale 

sparekrav. Samtidig afsættes der 80 mio. kroner, som hospitalerne selv må disponere over. De 

ekstra midler fordeles mellem regionens hospitaler. Psykiatrien løftes med over 50 mio. 

kroner, og der afsættes 12 mio. kroner til at skabe luft på de hårdt pressede børneafdelinger, 

så sygeplejersker får mere tid til det enkelte barn og forældre.  

 

Fokus på medarbejderne – flere sygeplejersker 

Med aftalen vil partierne sætte ind over for manglen på sundhedsfagligt personale og arbejde 

for at få uddannet, rekrutteret og fastholdt flere sygeplejersker. I den forbindelse fremhæves 

bl.a. målrettet introduktion, udviklingsmuligheder og rimelige arbejdsvilkår – også om natten. 

Det er helt centrale elementer for et godt arbejdsmiljø, påpeger kredsformanden. 

 

”Gode introforløb er essentielle for at få en god start på arbejdslivet, så flere nyuddannede 

sygeplejersker bliver i faget og hurtigt opleves som kompetente fagprofessionelle til gavn for 

kolleger, patienter og sundhedsvæsenet generelt. Derfor er jeg rigtig glad for, at politikerne 

har lyttet til vores ønske om gode introduktionsforløb og rimelige arbejdsvilkår i vagterne, 

uanset tidspunkt på døgnet,” siger Kristina Robins. Kredsformanden tilføjer, at Dansk 

Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden står klar til at omdanne budgetaftalens ord til konkret 

handling til gavn for patienter og personale. 

 

Fortsat prioritering af ressourcerne  

Med budgetaftalen vil der fortsat være behov for at prioritere ressourcerne i sundhedsvæsenet 

i takt med, der hele tiden kommer nye behandlingsmuligheder, ny medicin, flere børn, flere 

ældre og flere, der lever med en kronisk sygdom. 

 

”Træerne vokser ikke ind i himlen. Vi har før set, hvordan udgifter til ny medicin og nye 

behandlinger hurtigt kan sluge budgettet, og så er der kun ét sted at hente pengene – på 
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personalet. Derfor er vi opmærksomme på mulige omprioriteringer på de enkelte hospitaler, 

som rammer medarbejderne og i sidste ende patienterne. Men aftalen er et godt udgangspunkt 

for 2020, påpeger Kristina Robins. Som næstformand i regionens hovedsamarbejdsudvalg 

(RMU) og dermed repræsentant for regionens henved 40.000 medarbejdere, vil hun følge 

udviklingen på de enkelte hospitaler tæt. 

 

--- 0 --- 

 

Læs hele budgetaftalen, som 8 ud af 9 partier i regionsrådet står bag. Budgettet for 2020 

vedtages endeligt i regionsrådet 5. november.   

 

--- 0 --- 

 

Kontaktperson i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden: 

 

Kredsformand Kristina Robins, mobil: 2053 7687 
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