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Viborg Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands forslag til politiske 
prioriteringer og besparelser i budget 2019 og 2020 
 

Viborg Kommune har d. 20. august 2018 modtaget Region Midtjyllands forslag til 
politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og 2020 med høringsfrist d. 
30. august 2018. Desuden har vi d. 29. august modtaget alternativt forslag for 

neurologien med høringsfrist d. 3. september 2018. 

Eftersom forslagene vil få væsentlige konsekvenser for vores borgere, mange 
medarbejdere med arbejdssted på regionshospitalet i Viborg (RH Viborg) og det 
tætte og gode samarbejde vi har med Hospitalsenhed Midt, vil vi hermed 
fremkomme med en række kommentarer til jeres videre politiske behandling. Vi 
forbeholder os samtidigt til muligheden for, at fremsende supplerende 
kommentarer, såfremt de kommende dages politiske udmeldinger måtte give 
anledning til det. 

 

Skævvridning af regionen  

Vi ser med stor bekymring, at forslagene lægger op til en meget skæv fordeling, 
hvor Hospitalsenhed Midt bærer næsten alle besparelserne - både i kroner og 
antal medarbejdere der skal opsiges/flytte arbejdssted. 

Det samme var tilfældet med spareplanen for 2015-2019 hvor Hospitalsenhed 
Midt blev hårdest ramt af besparelserne.  

Den skævvridning afspejler på ingen måde den dialog og det samarbejde, der de 
seneste fire år har været mellem regionen og kommunerne i forbindelse med Det 
Nære Sundhedsvæsen, hvor vi blandt andet har givet hinanden hånd på at 
arbejde for større lighed i sundhed.  

Der er flere af forslagene vi er forundret over. Bl.a. samlingen af undersøgelser og 
behandling af brystkræft, hvor årligt 860 operationer og omkring 4.500 kliniske 
screeninger flyttes fra Viborg til Århus, lukningen af urinkirurgisk afdeling i Viborg 
der vil berøre 5.200 patienter årligt og flytningen af karkirurgien. Vi mener dette 
svækker grundlaget for Hospitalsenhed Midt (HEM) som akuthospital, hvilket vi 
finder helt uforståeligt og utilfredsstillende for borgerne i Midtjylland. 

 



Ulige adgang til trombolysebehandling 

I det oprindelige forslag blev der lagt op til, at neurologien skulle samles i Viborg, 
hvilket vi isoleret set ville være meget tilfredse med. Regionsrådsformandens 
udmelding d. 24. august ændrede dog dette. Igen d. 29. august har vi så modtaget 
et alternativt forslag. Her fastslås, at der er en neurologisk afdeling på RH Viborg, 
og at der fortsat skal være det. Det fremgår også, at RH Viborg tilføres 13 
neurorehabiliteringssengepladser, men tilsyneladende flyttes disse ikke fysisk til 
Viborg, men vil kun blive tilknyttet organisatorisk. 

Borgerne i Viborg kommune modtager dog ikke trombolysebehandling i nær 
samme omfang som borgerne i regionens øvrige kommuner, hvilket vi finder 
kritisabelt. I Viborg kommune bliver kun 11% af borgerne tilbudt 
trombolysebehandling, hvilket slet ikke lever op til den fastsatte standard. Det 
hænger tydeligvis sammen med, at behandlingen foregår i Holstebro. Derfor må vi 
klart forvente, at der i forbindelse med den omtalte kommende gennemgang af 
neurologien findes en model, der sikrer trombolysebehandling også på RH Viborg. 

Færre tilbud i det nære? 

Vi ser også med stor bekymring på forslaget om en generel besparelse på 
ambulant behandling. 

Vi har i Sundhedsaftalen eksplicit aftalt, at der skal være flere sundhedstilbud i det 
nære på borgerens præmisser. Det vil ofte medføre øgede udgifter til den 
ambulante regionale indsats – ikke færre! Det viser erfaringerne fra det 
eksemplariske samarbejde kommunerne i Midtklyngen har med HEM, hvor vi er 
regionens bedste til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Hvis den 
foreslåede besparelse gennemføres, vil den således ramme HEM relativt hårdere 
end de øvrige hospitaler, og det vil få konsekvenser for behandlingen og for 
samarbejdet med kommunerne. 

Viborg kommunes borgere bliver taberne 

Samlet trækker forslaget til spareplan i retning af en mere skæv region, hvor 
borgerne i den østlige del af regionen får lettere adgang til hospitalsbehandling på 
bekostning af de 231.000 borgere i Midtklyngen. Denne skævvridning finder vi på 
ingen måde rimelig, og vi kan heller ikke se nogen legitime argumenter herfor. 

Vi konstaterer, at der - stik mod tidligere planer og tilkendegivelser – lægges op til 
massivt at reducere kapacitet og tilbud på RH Viborg svarende til 150 
fuldtidsstillinger eller mere. 

Vi finder dette uacceptabelt og særdeles utilfredsstillende for vores borgere, 
vores gode samarbejde med hospitalet og vores fælles evne til at møde de 
fremtidige store udfordringer på sundhedsområdet. Vi håber derfor, Regionsrådet 
nøje vil overveje omfanget og fordelingen af de forslåede besparelser. 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulrik Wilbek                                                                                  

Borgmester 


