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Region Midtjylland 
Att. Bent Hansen 
Skottenborg 26 
Postbox 21 
8800 Viborg 
 
 

Dato: 
5. maj 2015 

Høringssvar 

Region Midtjylland har sendt koncernledelsens oplæg til spareplan i høring. 
 
De 6 kommuner svarende til det gamle Ringkøbing amt ser særdeles kritisk 
på det administrative udkast til spareplan og vi finder således behov for et 
samlet overordnet høringssvar, hvor vi hermed ønsker at markere vores 
samlede overordnede betragtninger. Hvad angår de enkelte detaljer i spa-
replanen henviser vi til de enkelte kommuners eventuelle særskilte be-
mærkninger.  
 
Indledningsvis kan vi konstatere, at der ikke synes at være en skelen til 
produktivitet/effektivitet, altså hvor vi får mest sundhed for pengene, men 
altovervejende og nærmest alene et øst-rettet centraliseringselement, hvil-
ket synes at være det bærende princip i spareplanen. 
 
Dernæst er det helt uacceptabelt, at spareplanen lægger op til at mindske 
trygheden for borgerne i den vestlige del af regionen. Her har kommunerne 
et særligt fokus på den del af besparelsen, der lægger op til en klar forrin-
gelse af den præhospitale indsats/akutindsats og akutklinikindsatsen. Det 
vil ramme befolkningen i den vestlige del bredt, og der vil være tale om 
brud på indgåede aftaler. Det nære sundhedsvæsen kræver tæthed mellem 
borgerens eget hjem og den hjælp borgeren skal modtage både akut og 
planlagt. Spareplanen går imod denne tendens og præmis. 
 
Sideløbende med spareplanen kan vi så samtidig konstatere, at byggeriet i 
Gødstrup udbudsmæssigt går om, mens byggeriet i Skejby går fri. Dette 
selvom entreprenør-priserne i grundvilkårerne er ens. Regionen skævvrider 
således serviceniveauet for borgerne i Regionen både mht. de planlagte 
nybyggerier og på indhold. Dette finder vi helt urimeligt. 
 
De 6 kommuner har følgende bemærkninger til indholdet i spareplanen: 
 



 - 2 - 

• Uforholdsmæssig stor reduktion af arbejdspladser i Hospitals-
enheden Vest.  

  Af den samlede personalereduktion i regionen på 807 årsværk med 
fuld virkning i 2019 falder hele 225 årsværk i Hospitalsenhed Vest.  

 
Forholdsmæssigt burde der alene være tale om 80 årsværk målt i 
forhold til det samlede årsværk i Regionen.    
 
Der flyttes således et utilfredsstillende højt antal arbejdspladser fra 
Vest til Øst.  
 
Det er vores klare opfattelse, at den samlede spareplan ikke medvir-
ker til en region i balance. Det giver ikke mening, at Gødstrup super-
sygehus allerede før opstart opgavemæssigt er reduceret kraftigt i 
forhold til det oprindeligt forudsatte. Det virker helt urimeligt skævvri-
dende og uacceptabelt for en hel landsdel. Tænkningen i sparepla-
nen skal ændres - fra en vest mod øst rettet tankegang - til noget 
mere politisk rimeligt. 
 
Vi anbefaler, at Regionsrådet helt fjerner eller som minimum kraftigt 
reducerer i opgaveflytningerne væk fra Hospitalsenheden Vest. 

 
Det er helt uforståeligt, at Hospitalsenheden Vest ikke skal varetage 
opgaver inden for særligt patologi og neurorehabilitering. Endvidere 
er det besynderligt, at den kliniske mikrobiologi kun skal udføres i 
østjylland. 
  

• Uændret kommunal medfinansiering af det regionale s ygehus-
væsen.  
 
Det er en forudsætning for spareplanen, at den kommunale medfi-
nansiering af det regionale sygehusvæsen fortsætter uændret. 
 
Umiddelbart synes det fint, at så store besparelser forudsættes gen-
nemført uden aktivitetsnedgang. Men det er også udtryk for, at der 
ikke arbejdes med at reducere behovet for aktiviteter. 
 
Både region og kommuner er økonomisk presset og har derfor et 
fælles behov for at udvikle nye løsninger, som reducere det sam-
lede pres på sundhedsydelserne. 
 
Vi anbefaler, at Regionsrådet sammen med kommunerne i et sam-
menhængende sygehusvæsen udvikler nye metoder for at reducere 
det fælles behov for aktiviteter f.eks. overfor ældre medicinske pati-
enter, kronikere, misbrugere mv. 
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• Sundhedsaftalen udfordres.  
 
Regionen og kommunerne har for ganske nylig vedtaget en ny 
sundhedsaftale for 2015 – 2018. I denne aftale anerkendes det, at 
der vil en naturlig opgaveglidning fra regionen til kommunerne i det 
nære sundhedsvæsen. Det anerkendes også, at der ved væsentlige 
opgaveglidninger skal følge penge med. 
 
I spareplanen er der en række forslag, som må læses som opgave-
flytninger fra regionen til kommunerne. F.eks. nævnes det, at der 
skal udvikles fælles løsninger sammen med kommunerne og almen 
praksis med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggel-
ser, bl.a. ved at omstille akutte indlæggelser til ambulante besøg. 
 
Samtidig lægges der op til at spare på puljen til udvikling af nære 
sundhedstilbud. Det er i modstrid med ønsket om at udvikle nye fæl-
les løsninger. 
 
Vi er enige i, at det kan være bedre for borgerne end de nuværende 
løsninger. Hertil kommer, at det kan være billigere for den samlede 
samfundsøkonomi. Vi er derfor parate til at indgå i udviklingen af 
nye fælles løsninger. 
 
Vi forudsætter dog klart, at vi kompenseres fuldt ud for eventuelle 
opgaveflytninger, f.eks. ved betaling direkte fra regionen til kommu-
nerne. 
 

• Fælles regional, kommunale og eventuelle private lø sninger på 
støttefunktioner.  
 
Regionen og kommunerne løser hver for sig opgaver inden for hjæl-
pemidler, mad, vaskeri mv.  Disse støttefunktioner der både regio-
nalt og kommunalt oftere en del af den samlede integrerede aktivitet 
over for borgerne kan med fordel kunne løses i andre samarbejds-
modeller. 
 
Vi anbefaler, at Regionsrådet lader disse støttefunktioner indgå i ny-
tænkende fællesløsninger med de kommuner, som huser de kom-
mende supersygehuse, og gerne sammen med private aktører. An-
dre kommuner kan frit vælge at deltage eller finde egne løsninger. 
 
 

• Udfordring af de samlede rammer og vilkår.  
 
Spareplanen er traditionel og udfordrer ikke de samlede rammer og 
vilkår for regionens opgavevaretagelse. 
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Her tænkes særligt på politiske og etiske overvejelser omkring bru-
gerbetaling, anvendelse af dyr medicin, behandling i livets sidste 
fase mv. Vi er helt klar over, at det er svære områder, men regionen 
har opgaven og dermed også forpligtelsen. 
 
Vi anbefaler, at Regionsrådet påtager sig denne opgave 

 
Samlet set finder kommunerne ud fra ovenstående betragtninger oplægget 
til spareplan skævvridende og klart uacceptabel. Det vil påvirke den plan-
lægning af et supersygehus i Gødstrup, som er nødvendig for at borgerne i 
Midt- og Vestjylland kan opretholde et stærkt, kvalificeret og veludbygget 
hospital for de ca. 300.000 borgere der bor i den vestlige del af regionen. 
 
Etablering af akutlægebiler, den lægebetjente helikopter samt akutklinikker 
(herunder de planlagte) har faktuelt forøget borgernes tryghed ved det 
samlede sundhedssystem. Sker der imidlertid en gennemførelse af regio-
nens forslag til at nedlægge et antal akutkliniker og akutlægebiler, vil denne 
tryghed og tillid til sundhedsvæsenet lige unødig skade. Det vil for kommu-
nerne i den vestlige del af regionen med store afstande og tyndt befolkede 
områder være klart uacceptabel. 
 
Slutteligt ønsker vi at markere et stort behov. Vi beder hermed regionsråds-
formanden tage imod en særskilt mødeinvitation med vi 6 borgmestre. Vi 
mener mødet med fordel kan afholdes inden spareplanen forelægges regi-
onsrådet, således vi kan få en reel drøftelse af situationen. 
 
På vegne af de 6 kommuner 
 
 
Lars Krarup  H. C. Østerby          Carsten Kissmeyer 
Borgmester   Borgmester      Borgmester 
Herning Kommune Holstebro Kommune     Ikast-Brande Kommune 

Erik Flyvholm  Iver Enevoldsen     Mads Jakobsen 
Borgmester  Borgmester      Borgmester 
Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune    Struer Kommune  

  

 

     

     

     

     

 


