Hvor skal vi indlægges?
Jeg synes ikke at vi og Helsingør Dagblad fik svar på hvordan prioriteringen er – ud over at der kigges på
adressen, men ikke hvilken betydning det har. Har det kun den betydning at borgere i Frederikssund bliver
indlagt på Frederikssund Hospital og borgere i Hillerød bliver indlagt på Hillerød Hospital og borgere i
Helsingør bliver indlagt der hvor der nu er plads? Vil en borger i Hillerød kunne risikere at skulle til
Frederikssund, for at en borger fra Helsingør ikke skal fra yderkant til yderkant i Regionen. Eller er
kriterierne at en borger fra Helsingør der alligevel skal rejse langt lige så godt kan tage hele rejsen, frem for
at dele turen med en borger fra Hillerød?

Palliativ?
Nærmest skjult i en sætning til sidst, fedtet ind i smukke omgivelser, får vi at vide at det palliative område
skal være i Frederikssund. Det palliative område betyder lindrende behandling og pleje ved alvorlig og
dødelig sygdom! Selvfølgelig kan det også være unge der skal tilknyttes afdelingen, men det vil primært
være ældre mennesker. Prøv at forestille dig et ældre par i Helsingør, hvor manden er alvorlig syg og skal på
den palliative afdeling og konen (som også er ældre og måske svagt-gående med rollator) gerne vil besøge
sin syge mand. Det ville betyde mere end 2 timers transport og 3- 4 skift af tog og bus i frost og blæst… og
så skal hun tilbage igen – tror du ikke manden hellere ville have besøg af sin kone end at der måske er en
smuk udsigt? Man dør nok ikke af turen, den er bare for hård for fysisk ressourcesvage mennesker, uanset
om det er unge eller gamle.
Muligheder!
Patienthotel, hospice og palliative afdelinger kunne nemt oprettes på Helsingør Sygehus – men er der
behov for det? Ja det er der minimum til 2020 (eller hvornår ”super”-sygehuset bliver færdigt). Hillerød har
ikke pladsen og skal allerede i dag ud og oprette patienthotel i Hillerød. Og de afdelinger der er både på
Frederikssund og Hillerød kunne jo ligeså godt ligge på Frederikssund og Helsingør! Der er vel ikke længere
fra Hillerød til Frederikssund eller Helsingør, end der er den anden vej?
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