
Vedr. Høringssvar ang. Besparelserne i Region Midt. 
 
 
 Kredsbestyrelsen for Jordemødrene i Region Midt tager til efterretning de store 
besparelser, der skal ramme vores Region. Dog er det med stor bekymring og undren, at vi ser, de 
forslag, som der for nuværende ligger. 
 
 Kredsbestyrelsen er meget bekymrede for den udvikling, som sker i regionen. De store 
besparelser vil ramme vores arbejdspladser meget hårdt og på sigt koste dyrt. Ikke mindst vil de 
besparelser, som nu er foreslået gøre, at jordemødrene skal gå på kompromis på både kvalitet og 
sikkerheden under fødslerne. Dette kan ikke være hensigten for medarbejderne eller vores bruger, at 
dette er midlet til at finde besparelser.  
 
 Ligeledes de budgetter som vi kan se, skal ligge til grund for de fremtidige 
arbejdspladser er helt horrible og vil kun på sigt koste mange penge. Det kan ikke lade sig gøre 
under fusioner at have/få så dårlige budgetter. Dette vil fremtidigt kun give overforbrug på 
budgetterne. 
 
 To meget velfungerende afd. skal lukkes i besparelsen. Dog som det kan ses ud af 
høringssvaret fra LMU i Vest, mener ledelsen heller ikke, at de anslåede besparelser kan hentes. 
Faktisk er der betydelig forskellige i anslåede beløb, som kan hentes ved besparelsen. Det er dybt 
bekymrende, at man forsøger at give indtryk af en besparelse, som reelt kun er på papiret, men 
aldrig kan hentes i virkeligheden. 
 
 I Randers vil man flytte en neonatal afd./børneafd for nyfødte til Skejby. Tidligere har 
der været store diskussioner i vores region om fødsler uden en børneafd. Hvad skal vores brugere 
og medarbejde tro, hvis man kan forsvare en sådan handling, som tidligere ikke har været ønsket, 
men nu kan lade sig gøre pga. besparelser. 
 
 Alt i alt ligger der foreslåede besparelse som kræver udbygninger eller ombygninger, 
som ligeledes vil koste mange penge. Der vil være afdelinger, som vil få mere end svært ved at 
rumme flere fødsler eller nyfødte børn. Budgetterne vil aldrig kunne overholdes, som der lægges op 
til for nuværende og ikke mindst arbejdsmiljøet, kvalitet og sikkerheden sættes over styr.  
 
 Håber mindeligt at vores høringssvar kommer med i de videre drøftelser, så der kan 
findes varige og brugbare løsninger, som kan spare penge.  
 
  På vegne af kredsbestyrelsen for jordemødrene i Region Midt. 
   
 
    Sille Richter 
    Kredsformand. 
 
  


