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Høringssvar vedrørende besparelser på Grenaa Regionssygehus 
 
Det er med stor ærgrelse og bekymring at Socialdemokraterne, Grenaa Partiforening, kan konstatere at 
Regionsrådet i Region Midtjylland har valgt at nedlægge de sidste funktioner på Grenaa Regionssygehus.  
 
Regionsrådet besluttede i november 2010 at etablere første fase af Grenaa Sundhedshus. 
Socialdemokraterne, Grenaa Partiforening, frygter, at den planlagte række ambulante hospitalsaktiviteter, 
almen praksis og speciallægepraksis samt kommunale sundhedstilbud bliver vanskeligere at realisere med 
den massive besparelse på Grenaa Regionssygehus. 
 
Det fremgår at Regionens direktion lægger vægt på, at 96 procent af patienterne fra kommunerne på 
Djursland indlægges på andre sygehuse end Regionshospitalet Grenaa. Hvormed regionens direktion 
konkludere, at behovet for hospitalsindlæggelser i kommunerne på Djursland således i dag reelt varetages af 
andre hospitaler end af Regionshospitalet Grenaa. Denne konklusion kan kun kyniske talknusere drage, 
eftersom det ikke på det fjerneste tager højde for dem, der udnytter nærheden ved Grenaa Regionssygehus.  
Nærheden og trygheden ved at have eksempelvis medicinske sengepladser og mulighed for behandling af 
akutte skader er en del af den danske lighed i sundhed, som Regionsrådet nu kan være med til at formindske. 
 
Lukningen af de medicinske senge i Grenaa med en dertilhørende besparelse på 10,8 millioner kroner er et 
usselt beløb i sammenhæng med den ekstra økonomiske og personlige udgift som Regionsrådet pålægger 
såvel patienter som pårørende fra Djursland. Det ville være mere naturligt at ”skrue yderligere på 
kontakterne” på mastodonten i Skejby, end man i forvejen har planlagt. Friklinikaktiviteten i Grenaa lægges 
op til at blive samlet med den øvrige friklinik-aktivitet i Silkeborg. Dette virker, som den helt forkerte 
løsning, idet denne sammenlægning, ikke tænkes at give stordrift men derimod besparelsesrationaler. 
Dermed mindsker regionens sin egen mulighed for, at sende patienter, som anvender behandlingsgarantien, 
til et andet sygehus end et privat sygehus. Denne proces er et led i undergravningen af den danske lighed i 
sundhed-tanke og det er yderst kritisabelt, at Regionsrådet vil bidrage til dette. 
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