Midtjylland den 12. jul i 2017

Til medlemmerne af regionsrådet i Region Midtjylland
Skottenborg 26
800 Viborg

Medarbejdernes udtalelse til den politiske behandling af budget 2018 i Region Midtjylland
Med denne henvendelse ønsker medarbejderrepræsentanterne i RMU at fremsende kommentarer forud
for regionsrådes politiske behandling af forslag til budget 2018.
Vi ønsker at pege på nogle områder, vi mener, regionsrådet bør prioritere i det kommende års budget, og vi
håber, at I vil lade jer inspirere af vores forslag, når I sætter jer til forhandlingsbordet i løbet af sensommeren.
Mens vi venter på Christiansborg – vis vejen for en ny og bedre styring!
Som medarbejdere forventer vi, at regionsrådet vil fastholde og udvikle sit fokus på at skabe et regionalt
sundhedsvæsen, der sætter patienten – og dermed den faglige kvalitet – i centrum.
I den forbindelse vil vi gerne udtrykke vores opbakning til regionernes opgør med produktivitetskravet og vi
støtter fortsat op om indsatsen for at sikre en ny og bedre styring af sundhedsvæsenet. Indtil det lykkes at
få landspolitisk opbakning til at sikre en styringsform, der reelt sætter patienten i centrum, må det være en
regional topprioritet at gå foran med gode eksempler og argumenter, der synl iggør og understøtter, at en
kvalitets- og værdibaseret styring faktisk er til mere gavn for patienter, pårørende og samfundsøkonomi
end den nuværende styringsform. Endelig vil eksemplerne skabe rammerne for – og vise styrkerne ved – at
frisætte medarbejdernes faglighed, så den faglige indsats kan lægges præcist der, hvor den gør mest nytte.
Lad derfor 2018 være året regionsrådet giver den fuld skrue for at iværksætte regionale og tværsektorielle
initiativer, forsøg og projekter, der sætter den faglige kvalitet og de patientnære indsatser i højsædet. Både
politisk og ressourcemæssigt.
Vejen mod en ny styring af sundhedsvæsenet bliver væsentligt kortere, hvis vi – politikere, ledere og medarbejdere i fællesskab – tydeligt beviser, at det kan betale sig!
For os at se er nogle af de vigtigste indsatsområder i den sammenhæng:
- Faglige indsatser der understøtter medarbejdernes muligheder for at give patienterne den rigtige sundhedsfaglige indsats – første gang, bl.a. mhp. at reducere utilsigtede hændelser og genindlæggelser.
- Indsatser der skaber kvalitet, tid, rum og rammer for øget patient- og pårørendeinddragelse
- Tværfaglige og tværsektorielle indsatser mhp. at styrke det sammenhængende patientforløb , eksempelvis ift. deling af viden og data.
- Udviklingen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser – bl.a. i psykiatrisk regi.

Et mere nuanceret syn på kvalitet
Derudover noterer vi os, at det fremgår af økonomiaftalen for 2018, at ”Regeringen og Danske Regioner er
enige om, at der skal være gode arbejdsvilkår på sygehusene af hensyn til medarbejderne og for at sikre en
høj kvalitet og sikkerhed for patienterne”.
Anerkendelsen af, at et godt arbejdsmiljø, høj kvalitet og høj patientsikkerhed er hinandens forudsætninger, er utroligt vigtig – og vi håber og forventer, at regionsrådet i budget 2018 sætter retning og handling
bag ordene i økonomiaftalen. Ikke alene for medarbejdernes skyld, men også fordi det vil være patienter og
pårørende til stor gavn.
Som medarbejdere oplever vi, at der er et stort uforløst potentiale i netop at dyrke sammenhængen mellem kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Mange arbejdsopgaver – herunder behandlinger – kunne
håndteres smartere, bedre og mere sikkert, hvis blot medarbejderne havde de nødvendige rammer og vilkår til opgaveløsningen.
Vi vil foreslå, at Region Midtjylland starter med at supplere regionens nuværende kvalitetsmål og -kriterier
med den ”personaleoplevede kvalitet”. Altså personalets kvalitetsvurdering af den faglige indsats, som et
supplement til den rent medicinske kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet.
På denne måde tilføres væsentlige kvalitetskriterier til vurderingen af det samlede patientforløb, herunder:
- Har personalet mulighed for at levere den faglige kvalitet, de vurderer, der er behov for?
- Har personalet mulighed for at tage de nødvendige individuelle hensyn til den enkelte patient og dennes pårørende?
- Bliver opgaverne løst på en måde, der understøtter et sikkert og sundt arbejdsmiljø?
En samlet kvalitetsvurdering baseret på både medicinske, patientoplevede, organisatorisk-økonomiske og
personaleoplevede kriterier vil give et langt mere fyldestgørende billede af, hvordan Region Midtjylland kan
tilbyde patienter og pårørende behandling, service og pleje på deres præmisser. Det bidrager til, at Region
Midtjyllands budgetkroner i sidste ende kan anvendes præcist der, hvor de gør mest gavn.
_____________________
Vi håber, at ovenstående kommentarer vil være til inspiration for jer ifm. den politiske behandling af forslag
til budget for 2018 – og vi bidrager gerne med uddybende kommentarer, bl.a. når der foreligger et konkret
udkast til budgettet.
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