
 

 

 

Martin Geertsen, Venstre. Medlem af Folketinget og spidskandidat 
til Regionsrådet i Region Hovedstaden: 
 

Hvad siger du, hvis jeg siger/spørger… 

 

1. Fyringer, omstruktureringer og besparelser er skyld i, at personale går ned 
med stress og depression! 

- Et godt arbejdsmiljø sikres jo generelt bedst ved, at der er en daglig ledelse på 
arbejdspladsen, som forstår at tage hånd om medarbejderne og påtager sig opgaven 
at lede selv i vanskelige og udfordrende situationer. Jeg tror ikke, at vi kan garantere, 
at fremtiden ikke også vil byde på forandringer af den ene eller den anden slags. 

 

2. I dag er det sådan, at kontrol har erstattet personalets faglighed som 
”styringsredskab” på hospitalerne? 

- Det, synes jeg, er en falsk modsætning. I Region Hovedstaden skal vi have dygtige 
medarbejdere med høj faglighed. Men det er omvendt også klart, at vi lige som alle 
andre dele af samfundet er presset på økonomien. Hvis nogen foregøgler FOA's 
ansatte noget andet, så taler de mod bedre vidende. 

 

3. At sygeplejerskerne har brugt deres lederstillinger til at favorisere egen 
faggruppe? 

- Det har jeg pt. ingen mening om. Men generelt vil jeg sige, at jeg lægger stor vægt 
på høj produktivitet på regionens afdelinger, hvilket i høj grad forudsætter, at vi har 
placeret den rigtige kvinde eller mand i hver eneste funktion. 

 

4. Er der et ”rummeligt arbejdsmarked” på hospitalerne? 

- Det er jo et meget bredt spørgsmål. For mig er det utrolig vigtigt, at Region 
Hovedstaden drives som en effektiv, moderne servicevirksomhed med respekt for 
vores kunder og for skatteborgernes penge. Det kræver dygtige og engagerede 
medarbejdere i hver eneste funktion. Inden for den ramme mener jeg faktisk sagtens, 
at vi kan rumme mennesker, som af den ene eller anden årsag måske ikke er i stand 
til at yde den samme indsats som gennemsnittet. 

 

5. Skal vi have flere frivillige på hospitalerne? 

Jeg mener i hvert fald, at vi for eksempel inden for psykiatrien vil se, at de pårørende 
i højere grad skal inddrages i behandlingen. Det er både godt for den enkelte og også 
for regionens økonomi. 


