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Ny børneafdeling på Bispebjerg Hospital udfordrer fagligheden
Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden har netop anbefalet oprettelsen af såvel en ny
fødeafdeling som børneafdeling på Bispebjerg Hospital. Det bekymrer Dansk Pædiatrisk
Selskab.
Inden for de seneste 10 år har man i København lukket to børneafdelinger og to
fødeafdelinger for at samle patienterne på færre større enheder. Dette blev gjort af faglige
hensyn, da man på store afdelinger har bedre muligheder for at sikre kvaliteten i
behandlingen. Pædiatri er et bredt speciale, som rummer alle de internmedicinske specialer,
og der er derfor brug for en høj grad af subspecialisering. Store afdelinger kan bedre tilgodese
behov for både brede almenpædiatriske kompetencer og en høj grad af subspecialisering.
Samtidig kan de tilbyde gode uddannelsesmuligheder for personale. Det giver høj faglighed og
samlet set de bedste forudsætninger for at give patienterne så gode forløb som muligt. Det er
derfor vigtigt, at antal og fordeling af børne- og ungeafdelinger i Danmark besluttes i nøje
afvejning mellem tilstrækkelig størrelse af afdelingerne og de geografiske afstande.
I København har samlingen af børne- og ungepatienter på færre store afdelinger været mulig,
da afstandene er små og befolkningsgrundlaget stort. I andre landsdele er
befolkningsgrundlaget mindre. Her opretholdes mindre børneafdelinger, som så må tildeles
de nødvendige ressourcer. Dansk Pædiatrisk Selskab er derfor uforstående over for, at
Regionsrådet nu lægger op til at åbne nye og unødvendigt små afdelinger i København for
fødsler samt børn og unge. Afstandene til de nærmeste hospitaler med føde- og børne- og
ungeafdelinger er korte og kan derfor ikke i sig selv begrunde, at børn og unge og familier skal
risikere en potentiel forringelse af behandlingen.
I de kommende år kan vi imødese en mangel på børnelæger, herunder specialuddannede
neonatologer. En fordeling af pædiatrien på flere end de nuværende matrikler vil medføre
behov for flere børnelæger og dermed yderligere øge rekrutteringsproblemerne både i
København og i øvrige regioner.
Danske hospitaler er i dag presset af store besparelser, som truer behandlingskvaliteten. Det
er derfor et vigtigt hensyn at anvende de tildelte ressourcer bedst muligt. En ny og mindre
børne- og ungeafdeling i København vil mangle de økonomiske fordele af stordrift og dermed
betyde større udgifter og potentielt yderligere besparelser i hospitalsvæsenet, hvis der ikke
tilføres betydelige ekstra ressourcer.
Det fremherskende argument for at åbne en ny fødeafdeling og børneafdeling på Bispebjerg
Hospital er, at hospitalet dermed vil blive et akuthospital med samme specialer på matriklen
som andre akuthospitaler. Men fordelingen af patienterne skal jo ikke ændres af hensyn til
hospitalet - den skal kun ændres, hvis det kan give bedre behandling og bedre forløb for
patienterne. Og det er ikke tilfældet her. Derfor opfordrer vi Region Hovedstaden til at
genoverveje beslutningen om oprettelse af endnu en børne- og ungeafdeling i København.
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