28. august 2018

Høringssvar til spareplan for Region Midtjylland
Silkeborg Kommuner har modtaget regionsrådsformandens forslag til besparelser i budget
2019 og 2020, idet Region Midtjylland oplyser, at regionen i budget 2019 og overslagsårene
vil stå overfor vanskelige prioriteringer der kræver megen forberedelse. Silkeborg Kommune
takker for muligheden for at kunne kommentere på Regionsrådsformandens oplæg.
En stor del af forslagene indebærer markante personalereduktioner, og samtidig lægges der
op til en markant reduktion af den ambulante aktivitet. Silkeborg Kommune ser med bekymring på den påvirkning, som disse reduktioner alt andet lige vil få i forhold til patienterne, herunder den forøgede ventetid, som reduktionerne vil kunne medføre.
Desuden ser Silkeborg Kommune med skærpet opmærksomhed på de forslag til samling af
undersøgelser og behandlinger på ét sted i regionen, bl.a. samling af undersøgelser og behandlinger af brystkræft, som der lægges op til. Silkeborg Kommune frygter, at den øgede
transport og den mindskede nærhed kan betyde, at der fremadrettet kan ske et større frafald blandt patienter til undersøgelser og behandlinger.
Samlet set er Silkeborg Kommune bekymret for de afledte effekter, som de regionale besparelser vil få for den kommunale opgaveløsning, både på grund af personalereduktionerne
generelt set, og ud fra et patientperspektiv, og særligt såfremt patienter kommer til at skulle
vente længere på behandlinger i fremtiden.
Silkeborg Kommune finder det aldeles positivt, at det slås fast, at forudsætningerne for de
strukturelle ændringsforslag er, at der også fremadrettet opretholdes fem akuthospitaler
samt et hospital i Silkeborg. I dette lys vil Silkeborg Kommune opfordre til, at der prioriteres
investeringer på Regionshospitalet i Silkeborg, sådan at de fysiske rammer og det medicotekniske udstyr fortsat kan understøtte den innovative og effektive tilgang, som hospitalets
medarbejdere og ledelse udøver så markant som de gør.
Silkeborg Kommune finder også, at der er elementer i Regionsrådsformandens forslag til
spareplan, der rummer nogle spændende og fremtidsorienterede forslag. Blandt andet er
det meget positivt, at der bliver et øget fokus på polyfarmaci. Selvom der allerede er stort
fokus på at nedbringe medicinforbruget og at reducere antal uhensigtsmæssige genindlæggelser, er der fortsat udviklingspotentialer at arbejde videre med, således at den uhensigtsmæssige påvirkning på patienters hverdag kan nedbringes.
Endvidere skal transformationen af sundhedsvæsenet, som beskrevet af regionsrådsformanden, naturligvis fortsætte, og Silkeborg Kommune læser med tilfredshed, at dette vil
foregå som et partnerskab mellem patienter, kommuner og praktiserende læger. Der er
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mange væsentlige elementer i denne transformation, bl.a. rammesætningen for opgavers
flytning mellem sektorer, kvaliteten i indsatsen, rammerne for samarbejdet, nærheden til
sundhedstilbuddet samt de økonomiske udfordringer og forskydninger mellem parterne. Silkeborg Kommune er parat til at indgå i de videre drøftelser om udviklingen af de gode
sammenhængende sundhedsløsninger.
Endelig er det meget positivt og i tråd med Silkeborg Kommunes tilgang, at man vil igangsætte et projekt vedrørende ”Fælles Beslutningstagning”, således at man arbejder med ambitionen om den bedst tænkelige involvering af brugere / patienter, hvor der tages afsæt i
den enkelte borgers ønsker og erfaringer, således at borgerens mestringsevne kan forbedres.
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