Hovedbudskaber fra Regions-MEDudvalgets drøftelser den 6. juni 2019 vedrørende
den økonomiske situation på Aarhus Universitetshospital og den øvrige region
Der blev udtrykt anerkendelse af, at regionsrådet og regionsrådsformanden har italesat og
arbejdet for at imødekomme de store økonomiske udfordringer og forsøgt at få flere
økonomiske midler til regionen og Aarhus Universitetshospital.
Medarbejdersiden er enige om, at den økonomiske situation er helt uholdbar. Der er allerede
sparet for meget gennem de seneste 10 år i Region Midtjylland. Sundhedsvæsenet er dokumentet underfinansieret (jf. analyser fra Kjeld Møller Pedersen og Jakob Kjellberg, begge professorer i sundhedsøkonomi), og det vurderes, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre de
foreslåede besparelser. Både Region Midtjylland og de øvrige regioner bør have tilført midler,
og det bør regionsrådet fortsat arbejde for.
Der mangler fokus på personalets arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed, og de negative effekter og
risici for både personale og patienter, som de foreslåede besparelser vil medføre. De vurderes
at få konsekvenser for patientsikkerhed, faglige standarder og kvalitet samt mulighederne for
at uddanne og fastholde personale.
Der er også bekymringer på andre hospitaler omkring de økonomiske konsekvenser som følge
af de økonomiske udfordringer på Aarhus Universitetshospital. Derudover opleves det, at
besparelserne medfører, at patienter, der tidligere blev behandlet på Aarhus Universitetshospital, nu skal behandles på regionshospitalerne, og det skaber nye opgaver, udfordringer
og pres her.
Det er ikke fair, at Aarhus Universitetshospital, som det eneste hospital i landet - i henhold til
kravene til kvalitetsfondsbyggerier - skal høste en effektiviseringsgevinst på 8 procent for hele
hospitalet, selvom der ikke er tale om et "barmarksprojekt".
Der advares mod risikoen for sundhedspolitiske og kønspolitiske skævvridninger i forhold til
borgerne i relation til forslaget om, at man på kvindeafdelingen (og kun der) foreslår, at
patienter selv medbringer medicin. Forskning viser, at kvinder og mænd (i forvejen) behandles
og modtages forskelligt i sundhedsvæsenet, også hvis de har samme sygdom og fysik.
Både fra leder- og medarbejderside i RMU blev der udtrykt stor bekymring for den økonomiske
situation. Såvel generelt i forhold til de samlede økonomiske rammer for finansiering af sundhedsvæsenet og specifikt i forhold til den nuværende situation på Aarhus Universitetshospital,
og herunder de afledte effekter for patienter, personale andre hospitaler og Region Midtjylland
i øvrigt.

