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Skottenborg 28 
8800 Viborg 
 

Favrskov Kommunes bemærkninger til Region Midtjyllands omstillingsplan 

Favrskov Kommune fremsender hermed de foreløbige bemærkninger til den omfatten-
de omstillingsplan for Region Midtjyllands sundhedsvæsen.  
 
Favrskov Kommune har forståelse for, at besparelser af den størrelsesorden, som Re-
gion Midtjylland skal finde, ikke kan findes uden at tænke struktur, effektivitet, og at der 
nogle steder skæres temmelig dybt i servicen. 
 
For Favrskov Kommune rummer planen også en række problematiske forslag - særligt 
på tre områder:  
 

• fødsler 
• akutbetjening 
• den medicinske kapacitet.  

 
Fødsler 
At normale fødsler fra Favrskov som udgangspunkt skal foregå i Randers, kombineret 
med at børneafdelingen i Randers flyttes til Skejby, kan give øget utryghed blandt en 
række gravide og fødende. 
 
I dag føder kvinder fra Favrskov både på sygehusene i Silkeborg, Viborg, Randers og 
Skejby, oftest fordi det pågældende hospital ligger tættest på deres bopæl. Ifølge for-
slaget vil der fremover kun være fødsler på de 5 akuthospitaler. Fødeafdelingerne i Sil-
keborg og Holstebro foreslås dermed lukket.  
 
Mange gravide fra den sydlige del af Favrskov Kommune bruger i dag Silkeborg som 
fødested. Lukningen af fødeafdelingen i Silkeborg vil derfor ramme disse fødende, som 
vil få længere til deres fødested.  Samtidig er der i dag jordmoderkonsultation på 
Thorsvej i Hammel, som betjenes af jordmødrene fra Silkeborg.  
 
Gravide fra Hinnerup-området (postnummer 8382) visiteres normalt til Skejby. Denne 
ordning er tidligere blevet ”garanteret” af regionsformand Bent Hansen, bl.a. efter et 
borgermøde i Hinnerup.  
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At alle gravide fra Favrskov Kommune med forventet normal fødsel fremover visiteres 
til Randers betyder, at en del fødende fremover vil få længere til deres fødested. Dertil 
kommer, at Randers ifølge forslaget fremover ikke vil have nogen børneafdeling, da 
disse aktiviteter flyttes til Skejby. Det vil være yderst uheldigt i de tilfælde, hvor der op-
står komplikationer, som kræver indlæggelse på eller assistance fra en børneafdeling. 
Det er endvidere i strid med Sundhedsstyrelsens anbefaling.  
 
Favrskov Kommune finder det derfor bekymrende, at det i planen foreslås, at alle gra-
vide fra Favrskov med forventet normal fødsel visiteres til Randers. Udgangspunktet 
må være, at fødende fra Favrskov med forventet normal fødsel visiteres til at føde på 
det hospital, hvor de helst vil føde.  
 
Akutbetjening 
Akutbetjeningen vil fremover blive bygget op om 5 akutte modtageafdelinger i Århus, 
Randers, Viborg, Horsens og Herning, og den præhospitale indsats vil tage udgangs-
punkt i dette.  
 
Favrskov Kommune finder det bekymrende, at akutbilen i Silkeborg forsvinder. Læ-
geakutbiler og ambulancer holder jo typisk ikke stille, men hidkaldes derfra, hvor de nu 
befinder sig. Alligevel må det være svært at skulle forklare borgerne i et forholdsvis 
stort bysamfund som Silkeborg, at der ikke er en akutbil i byen, men at der skal tilkal-
des hjælp fra Viborg (eller et andet sted) fx til akutte hjertesyge borgere eller borgere 
med blodprop i hjernen.  
 
Favrskov Kommune finder også nedlæggelsen af akutbilen i Silkeborg bekymrende, 
fordi man netop i den syd-vestlige del af kommunen har oplevet problemer med re-
sponstiden, hvilket er blevet rejst over for regionen gentagne gange. Favrskov Kom-
mune vil fortsat nøje følge udviklingen i Hammel-området.  
 
Reduktion i antallet af medicinske senge 
Forslaget indebærer lukning af 47 medicinske senge i Viborg og Silkeborg og 40 medi-
cinske senge i Århus.  
 
Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af kortere og kortere indlæggelsestider og 
langt mere akutbehandling end tidligere. Favrskov Kommune anerkender og deltager i 
arbejdet med at reducere antallet af indlæggelser på de medicinske afdelinger, blandt 
andet fordi en indlæggelse ikke altid er den bedste løsning for en given borger.  
 
Men en så voldsom reduktion af sengekapaciteten stiller meget store krav til det nære 
sundhedsvæsen, hvor der forudsættes flere og mere specialiserede tilbud fx i forbin-
delse med tidlig udskrivning til eget hjem og opfølgende pleje og træning. Det stiller 
derfor kommunen over for væsentlige udfordringer.  
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Hammel Neurocenter 
Favrskov Kommune vil gøre opmærksom på, at Hammel Neurocenter er et vigtigt aktiv 
og en vigtig arbejdsplads i kommunen, og vi ser frem til, at dette unikke tilbud til regio-
nens borgere opretholdes - uanset hvilket hospital, centret bliver tilknyttet.  
 
Inddragelse af kommunerne 
Kommunerne vil gerne løfte deres opgaver i det samlede og sammenhængende sund-
hedsvæsen bedst muligt. Netop fordi sundhedsvæsenet hænger sammen, har omstil-
linger i en sektor stor betydning for de øvrige sektorer. Det gælder i særlig høj grad, at 
store omstillinger i det regionale sundhedsvæsen vil få væsentlig betydning for det næ-
re sundhedsvæsen i kommunerne.  
 
I den netop indgåede sundhedsaftale indgår en særlig delaftale om samarbejde ved 
opgaveoverdragelse mellem sektorer. Det er lige nu, denne særlige aftale skal stå sin 
prøve. Ud over de allerede nævnte forslag, indeholder planen en lang række andre for-
slag, som vil få betydning for kommunerne. Det gælder fx den kommende udredning 
omkring neurorehabilitering.  
 
I det videre arbejde med omstillingsplanen vil Favrskov Kommune derfor sætte meget 
pris på at blive inddraget med udgangspunkt i aftalen om samarbejde ved opgave-
overdragelse – ligesom Favrskov Kommune forventer, at Region Midtjylland er meget 
opmærksomme på at tilrettelægge ændringerne således at kommunerne ikke uvarslet 
og uden aftale bliver påført nye opgaver. 
 

Venlig hilsen 

Nils Borring   Jacob Stengaard Madsen 
Borgmester   Social- og sundhedsdirektør 
 


