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Høring vedr. koncernledelsens oplæg af 10. januar 2011: 

"Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region 

Midtjylland"  

 
Center for Folkesundhed har på et LMU-møde den 11. januar 2011 drøftet 
ovenanførte forslag fra koncernledelsen. LMU har følgende bemærkninger: 

Vi anerkender behovet for besparelser og centraliseringer og bemærker, at det 
sker med nytænkning og opmærksomhed på funktioner frem for matrikler. 

Samtidig er vi bekymrede for, at centraliseringen og specialiseringen vil medføre 
en yderligere skævvridning af regionen med øget ulighed i adgangsmuligheder 
til sundhedsydelser, arbejdspladser m.m. Der er desuden øget fokus på hospi-
talsbehandling samtidig med, at øvrige aktiviteter uden for hospitalerne såsom 
sundhedsfremme og forebyggelse nedprioriteres, hvilket især vil have konse-
kvenser for regionens svage borgere. 

Vi anerkender rationalet for sammenlægning af de tre afdelinger: Center for 
Kvalitetsudvikling, Kvalitet og Sundhedsdata og Center for Folkesundhed, idet vi 
kan se slægtskabet i opgaver. Vi forventer ikke kun økonomiske, men også fag-
lige gevinster.  

Der er sendt signaler om, at ledelsesniveauet i Center for Folkesundhed skal 
slankes. Vi har noteret os, at det ikke af omstillingsplanen klart fremgår, hvor-
dan dette konkret skal ske.  

Vi gør opmærksom på, at omstillingsplanen ikke specifikt redegør for konse-
kvenserne af ”lukning af Livsstilscaféerne i Holstebro og Herning” med en for-
ventet besparelse på 3,35 mio. kr. Det samlede budget for Livsstilscaféerne ud-
gør kun 1,6 mio. Det betyder derfor, at der reelt vil være tale om en lukning af 
Sundhedsfremme i Regionshuset Holstebro. Rationalet for lukningen af afdelin-
gen fremgår ikke, ej heller en stillingtagen til, hvilke konsekvenser lukningen har 
i forhold til de øvrige aktiviteter i Sundhedsfremme Holstebro. 
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