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Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti. Pressemedarbejder 
på Betty Nansen Teatret 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!  

- Det, tror jeg, er ganske rigtigt, og jeg kan godt forstå det. De seneste år har der 
været mange forandringer i Region Hovedstaden. Med lean-projekter, 
effektiviseringer, omstruktureringer og afdelinger, der er blevet lagt sammen. Alt 
sammen noget, der har ført til utryghed hos personalet.  
- Spørgsmålet er, om det ikke er tid til at stoppe op, og se efter om de ting, man har 
sat i værk, også virker. 

 

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

- Jeg synes grundlæggende, at det sundhedsfaglige personale skal bruge deres tid på 
patienter og den menneskelige kontakt frem for kontrol. Selvfølgelig er der også brug 
for kontrol, men på mange måder har den taget overhånd. 
- Jeg tror mere på målsætninger, at man eksempelvis på en afdeling bliver enig om at 
undgå liggesår, og at det er det, man går efter. 

 

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

- Det er svært for mig at vurdere. Men vi ved, at folk har en tendens til at ansætte 
”egne”. Og skal det ændres, skal vi blive bedre til at informere og fortælle om blandt 
andet social- og sundhedsassistenternes styrker, så man kan bryde vanetænkningen. 
For jeg tror i og for sig ikke, at der er tale om dårlig vilje for sygeplejerskernes 
vedkommende. 

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

- Vi har et sundhedsvæsen, hvor der skal løbes hurtigere og hurtigere, og det har nok 
nogle konsekvenser for de medarbejdere, der har behov for, at der vises særlige 
hensyn. Men det er noget, vi er nødt til at drøfte, og så alligevel, så er jeg dybest set 
ikke sikker på, at det er noget, vi politikere kan gøre så meget ved. Det er nok mere 
noget, der skal findes gode løsninger på ude på afdelingerne. 
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5. Skal vi have flere frivillige på hospitalerne?  

- Jamen som konservativ er jeg meget stor fan af frivilligt arbejde, men 
sundhedsvæsnet må ikke blive baseret på frivilligt arbejde. 
- Jeg tror på, at civilsamfundet kan noget andet end staten, og at der ligger nogle 
værdier i, at vi som frivillige tager ansvar for hinanden og giver til hinanden. 
- Frivillige er et ekstremt vigtigt supplement til hverdagen på vores hospitaler. Men 
man skal huske på, at det er frivilligt, og at folk kan springe fra. Derfor skal frivillige 
alene være noget ekstra i hverdagen.    

 


