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Høringssvar fra Holstebro Kommune. 
 
Holstebro Kommune fremsender hermed høringssvar i forhold til det oplæg til 
besparelser, som koncernledelsen i Region Midtjylland har præsenteret den 
10. januar 2011 (”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjyl-
land”).  
 
Først vil vi gøre opmærksom på at høringsperioden har været ualmindelig 
kort, og at den bl.a. ikke har gjort det muligt med en politisk behandling i Hol-
stebro Kommune. 
 
Dernæst er der følgende overordnede bemærkninger til høringsmaterialet: 
 
Det udarbejde besparelsesoplæg er på mange måder bekymrende.  
 
For det første er det ganske overraskende, at der fremkommer forslag om at 
nedlægge akutlægebiler og de sygeplejerske bemandede akutbiler bl.a. i Hol-
stebro og Lemvig, og erstatte dem med paramedicinerbemandede ambulan-
cer.  
 
Dette ses klart som en nedprioritering af akutberedskabet i det nordvestjyske 
område, hvilket findes stærkt forunderligt set i lyset af, at de 3 kommuner og 
regionen netop har været i forhandlinger om at ansøge om midler fra Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets ”600 mio. kr. pulje” med henblik på at kunne 
styrke såvel den præhospitale indsats (bl.a. via first responders-ordninger og 
ambulanceberedskab til Struer), som at forbedre de nære sundhedsløsninger 
for borgerne i Nordvestjylland. Den helikopterordning som Region Midtjylland 
har søgt om midler til fra ”600 mio. kr. puljen” har udelukkende været lanceret 
som en overbygning på det eksisterende akutte beredskab, og ikke som en 
mulighed for at kunne omlægge det eksisterende beredskab. 
 
For det andet har Holstebro Kommune klart tolket den aftale der er indgået 
mellem Regeringen og Dansk Folkeparti den 8. juni 2010 ”om udmøntning af 
midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning” 
således, at de nuværende akutfunktioner på Regionshospitalet i Holstebro ”.. 
opretholdes indtil det nye akuthospital i Gødstrup er etableret, med mindre 
opgaverne overgår til det fuldt udbyggede sundheds- og akuthus” (fra aftalens 
bilag 1, side 2). 
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Derfor er det meget overraskende at erfare, at den hæmatologiske afdeling 
på Regionshospitalet i Holstebro skal nedlægges og samles på Regionsho-
spitalet i Viborg og i hospitalsenheden i Århus.  
 
Det er vurderingen, at en flytning af den hæmatologiske afdeling samt en luk-
ning af den det akutte modtageafsnit samlet set vil betyde, at der ikke længe-
re er basis for en bæredygtig medicinsk afdeling på Regionshospitalet i Hol-
stebro. Dette vil på flere måder være i direkte modstrid med den aftale, der er 
indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. 
 
Desuden virker det forunderligt at flytte en så stor og bærende funktion fra 
Hospitalsenheden Vest, samtidigt med at der tegnes streger til et såkaldt su-
persygehus. Hvor er den fornuftige sammenhæng? 
 
 
Nedlæggelsen af Hæmatologisk Afdeling og af den mammakirurgiske funkti-
on på sygehuset i Holstebro vil blot give endnu længere afstande til i forvejen 
hårdt prøvede nordvestjyder. Afstanden til behandling – herunder den livred-
dende – vil øges, og den fremadrettede rekruttering til såvel praksissektor 
som somatiske afdelinger vil blive vanskeliggjort af, at hospitalerne får en 
smallere profil. Endelig vil svækkelsen sandsynligvis medføre et tab af ar-
bejdspladser og en frygt for fortsat opretholdelse af sundhedsprofessionsud-
dannelser i regi af VIA University College i Holstebro. 
 
Konkret er der følgende kortfattede kommentarer til elementer i det fremlagte 
besparelsesforslag: 
 
1. Nedlæggelse af akutlægebil samt akutbil i Holstebro og Lemvig. 
 

Nedlæggelse af akutlægebiler og akutbiler i Holstebro og i i Lemvig er en 
ganske uacceptabel løsning, og som er stik imod det grundlag, som etab-
leringen af et nyt hospital i Gødstrup har været lanceret på, nemlig en 
fastholdelse – og på sine steder udbygning af – akutindsatsen.  

 
Udover et reelt løftebrud overfor den nordvestjyske befolkning, vil den re-
elle effekt blive, at hele akutindsatsen og sundhedsbetjeningen i det nord-
vestjyske område svækkes, idet den hurtige og kompetente hjælp, der 
skulle afhjælpe de lange afstande til Gødstrup, nedjusteres, idet indsats-
mulighederne på skadestedet de facto forringes jf. kompetenceområder. 

 
2. Opsigelse af aftaler med kommuner om 112-ordninger i hjemmeplejen. 
 

En del af den forudsætning, som har været til grund for samspillet mellem 
Region Midtjylland og Lemvig, Struer og Holstebro kommuner for en an-
søgning til ”600 mio. kr. puljen” har været, at akutberedskabet kunne op-
retholdes og udbygges.  
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Derfor er det dybt forundrende, at der lægges op til en nedlæggelse af den 
såkaldte 112-ordning, som netop er en del af garantien for, at borgere i 
yderområderne (bl.a. Thyborøn og Harboøre, Thyholm og Husby og 
Thorsminde) kan opretholde en vis grad af reel tryghed. I en lang række 
tilfælde har denne ordning vist sit værd og sin betydning. Det stillede for-
slag ses som en forringelse af det samlede akutberedskab. De regionale 
forskelle der således søges nivelleret i regionens forslag tager ikke seriø-
se hensyn til fysiske afstande i meget tyndt befolkede områder i regionen 
– det stillede forslag vil klart forringe situationen i forhold til i dag. 

 
3. Nedlæggelse af fødeafdelingen i Holstebro  
 

Det må konstateres, at servicen for uge familier i Nordvestjylland vil blive 
forringet allerede nu, før Gødstrup står færdig. Dette vil berøre ca. 1000 
familier, som årligt får hjælp til fødsel på Regionshospitalet i Holstebro.  
 
Holstebro Kommune er stærkt bekymret for den betydning, som denne 
åbenlyse forringelse vil få for børnefamilierne i Nordvestjylland – og på 
sigt for mulighederne for at gøre det attraktivt at tiltrække nye børnefamili-
er til det nordvestjyske område. 

  
4. Nedlæggelse af Hæmatologisk Afdeling på Regionshospitalet i Holstebro 
 

Der er tale om en stor og velfungerende afdeling, som ikke blot flyttes væk 
fra Holstebro, men som flyttes helt væk fra Hospitalsenheden Vest.  
 
Er nævnt ovenfor; bekymringen går bl.a. på den sammenhæng, som den 
hæmatologiske afdeling har til andre afdelinger. En lukning vil betyde at 
patientforløb klart forringes for (nord)vestjyder.  
 
Med denne løsning svækkes det kommende supersygehus i Gødstrup på 
et væsentligt speciale. 
 

5. Fjernelse af mammakirurgien 
 
Det er meget vanskeligt at læse i forslaget (øverst side 26), om det er den 
kirurgiske del af mammaindsatsen der flyttes fra Regionshospitalet i Hol-
stebro, mens fastholdelsen af screening, undersøgelse og efterbehandling 
i ”Vest” vil udgår fra Regionshospitalet i Holstebro. Det forventes vi. 
 
Udover betydningen for patientforløb ved at flytte de mammakirurgiske 
indgreb til Randers, vil både Regionshospitalet – og hele Hospitalsenhe-
den Vest – blive svækket, ikke mindst fordi der er tale om en højt profileret 
og kvalificeret afdeling, som tilmed er placeret i nye og velfungerende 
samt indbydende lokaler.  
 
Med denne løsning svækkes det kommende supersygehus i Gødstrup på 
yderligere et væsentligt punkt. 
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6. Flytning af neurorehabiliteringstilbuddene i Hospitalsenheden Vest fra 

Lemvig til Holstebro + 2 andre sygehuse. 
 

Holstebro kommune har netop i ansøgningsmaterialet til ”600 mio. kr. pul-
jen” erklæret sin støtte til opretholdelse af det velfungerende neurorehabi-
literingsafsnit på Lemvig Sygehus. Den oprindelige plan har været, at 
denne funktion skulle flyttes til DNV-Gødstrup, når bygninger til dette for-
mål står færdig i Gødstrup. 
 
Ved at flytte 5 senge til den nye hospitalsenhed omkring Skive-Viborg-
Hammel-Silkeborg, er dette et tredje punkt, hvor DNV-Gødstrup svækkes 
inden ”spaden er stukket i jorden”. 
 

Udover ovenstående skal – for en god ordens skyld – nævnes, at såvel sam-
ling af Øre-Næse-Hals-afdelingerne to steder i regionen, bl.a. på Regionsho-
spitalet i Holstebro samt hjemtagelse af opgaver fra andre regioner på Øjen-
afdelingen i Holstebro muligvis vil være med til at styrke Hospitalsenheden 
Vest, afhængigt af hvorledes ledelses- og aktivitetsniveauet på satellitfunktio-
nen i Viborg fastlægges. Det samme gør sig gældende vedrørende en sam-
ling af den medicinske onkologi i Herning. 
 
Derimod ser Holstebro en svækkelse af Hospitalsenheden Vest ved hhv. ned-
læggelse af den Klinisk Mikrobiologiske Afdeling og den Klinisk Immonolo-
giske Afdeling, begge i Herning.  
 
Holstebro Kommune ser med tilfredshed på, at der kommer et nyt ambulan-
ceberedsskab i Struer, om end selve betegnelsen – ”lavaktivitetsberedskab” – 
dog virker bekymrende for omfang og seriøsitet. Vi forventer som minimum et 
dagligt bemandet ambulanceberedskab. 
 
Endelig ser de administrative besparelser ud til at kunne få indflydelse på re-
gionshusene, bl.a. det i Holstebro. Fra Holstebro Kommune vil udmøntningen 
af denne besparelse blive fulgt meget nøje. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
H. C. Østerby  Lars Møller 
borgmester   kommunaldirektør 
 
 


