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Hospitalsenheden Vest

Høringssvar for Budget 2017

Lægårdvej 12
DK-7500 Holstebro
Tel. +45 7843 0000
Fax. +45 7843 8609
post@vest.rm.dk
www.vest.rm.dk

fra HMU, Hospitalsenheden Vest

Sammenfatning
Budgetlægningen i Region Midtjylland for 2017 sker på baggrund af
en meget stram økonomiaftale med regeringen.

Dato 31-08-2016
Kontaktperson Dorte Bøgested
Holdensen
Tel. 78438600

På denne præmis vil HMU ved He Vest kvittere for, at regionsrådet
med budget 2017 har gjort sig store bestræbelser for at beskytte
vores varetagelse af hospitalernes kerneopgave mest muligt.

dorte.holdensen@vest.rm.dk
Sagsnr. 1-00-1-16

Side 1

I lyset heraf ser vi også positivt på de aftalte analyser ift. de
præhospitale beredskaber samt akutklinikkernes funktion og rolle,
idet vi er helt afhængige af at have omkostningseffektive løsninger i
alle sundhedsvæsenets led.
Samtidigt vil vi dog også pege på, at budgetlægningen rummer risiko
for grønthøsterbesparelser på hospitalerne, hvis de forudsatte
udgiftsreduktioner på praksisområdet, ved bedre indkøb, mindre
forbrug på privathospitaler og læring på tværs af hospitaler mv. reelt
viser sig ikke at kunne høstes.
Vi vil tilkendegive, at vi oplever et betydeligt pres på balancen
mellem aktivitet og kapacitet, og at personalet som følge heraf
oplever sig presset. Vi vil bl.a. arbejde med at modvirke presset via...
· Vores hovedindsatsområde "Trivsel via forstærket fokus på,
hvordan vi løser kerneopgaven"
· Arbejde med kultur og kompetencer rettet mod DNV-Gødstrup
· Implementering af den nye kvalitetsdagsorden
Baggrund
HMU ved Hospitalsenheden Vest har på møde den 23/8-2016 drøftet
det fremsendte materiale vedr. forslag til budget 2017 samt det
politiske budgetforlig. På baggrund af denne drøftelse er nærværende
høringssvar udarbejdet.
Regionerne har i år måttet indgå en meget stram økonomiaftale med
regeringen. Dermed blev det en økonomiaftale, som ikke lever op til

det forventede, og HMU kan konstatere, at konsekvensen er en
ubalance i regionens økonomi for 2017 på 223,8 mio. kr.
Budgetlægning for 2017 og de kommende år
Det er bekymrende, at regionen står i denne situation allerede et år
efter Spar1519. En Spar1519 som endnu ikke er fuldt gennemført, og
som hospitalerne stadig er udfordret af.
Og samtidigt hermed har der naturligt været områder med opdrift.
De områder, hvor stigende regionale udgifter udløser nye besparelser
i 2017 er for en stor andels vedkommende på områder uden for
hospitalsregi, som hospitalerne kommer til at bidrage til
finansieringen af, og der er en risiko for at disse i betydelig grad vil
skulle findes på lønbudgetterne.
HMU bemærker sig i forlængelse heraf, at budgetlægningen for de
kommende år rummer positive forventninger til realvæksten og et
meget snævert råderum for prioritering af nye tiltag. Dette udløser en
vis bekymring for flere på hinanden følgende år med nye besparelser
til hospitalerne.
Vi ved, at der kun er begrænsede midler til rådighed til den stigende
efterspørgsel på sundhedsydelser, men vi kan også se, at dette nok
engang betyder, at der er en betydelig risiko for en negativ
indflydelse på arbejdsmiljøet for et personale, der i forvejen oplever
sig hårdt presset.
I den situation vil vi gerne kvittere for regionsrådets bestræbelser for
at afbøde de værste konsekvenser af ubalancen, og således skærme
organisationen mod en ny stor spareplan.
Investeringsplanen
HE Vest ser i den sammenhæng investeringsplanen som et
nødvendigt instrument for at skabe budgetmæssig balance i 2017
uden at presse driften mere end højst nødvendigt.
Men vi vil også pege på, at det ikke er et brugbart fremadrettet
instrument. Det er helt afgørende vigtigt med et højt
investeringsniveau i bygninger, apparatur, IT m.v.
I den sammenhæng vil vi anerkende, at regionsrådet i en hård
prioritering har valgt at prioritere finansieringen af stråleterapien
samt etableringen af Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved DNVGødstrup.
Konteksten for besparelser i He Vest
Hospitalsenheden Vest har de seneste år øget produktiviteten
kraftigt, og i 2015 er aktiviteten vokset med yderligere 4,5 pct. HE
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Vest oplever, at der på en række områder er en kraftigt stigende
efterspørgsel efter hospitalets ydelser, hvilket skubber til balancen
mellem kapacitet og efterspørgsel.
Hospitalet har som følge af spar1519 lukket mere end 30 senge og
skal i spar1519 lave yderligere budgetreduktioner på ca. 30 mio. frem
mod 2019.
Hospitalet gennemfører således hvert år betydelige effektiviseringer,
hvilket har krævet en stor og fokuseret indsats af hele
organisationen. Effektiviseringen har kunnet lade sig gøre, fordi der i
HE Vest generelt er en høj social kapital og et godt arbejdsmiljø.
Hertil kommer egenfinansiering af opdriften i aktiviteten,
budgetansvaret for en del af de "ustyrbare" områder samt
finansiering af engangsudgifter ifm. DNV-Gødstrup.
HE Vest har engangsudgifter for anslået mere end 400 mio. kr. til de
udgifter der er forbundet med den kommende flytning til DNVGødstrup. Selv om hospitalet allerede har sparet en del midler op til
dette, vil det kræve en yderligere opsparing på ca. 125 mio. kr. de
kommende 3-4 år, og dette er ressourcer, der skal findes i driften.
Derudover mangler He Vest fortsat at aflevere 76 mio. kr. varigt i
effektiviseringsgevinst ved indflytning i DNV.
Kvalitet, kultur og kompetencer ift. kerneopgaven
I dette betydelige pres ift. effektiviseringer, befolkningens voksende
efterspørgsel og rettigheder, vil HMU ved HE Vest gerne støtte
intentionerne om en mere fokuseret kvalitetsdagsorden med færre
mål og et tydeligt afsæt for forbedringer i vores kliniske praksis.
Dette synliggjort med regionens nye målbillede. Vi deler disse
ambitioner, vi glæder os til at udvikle vores kompetencer inden for
dette felt, og vi håber så, at vi her i regionen kan stå sammen om at
virkeliggøre og fastholde intentionen om få prioriterede mål.
Vi mener, det er af stor betydning for en fortsat positiv udvikling af
vores sundhedsvæsen, at vi lykkes med at forfølge få prioriterede mål
også på tværs af region, kommuner og praksissektor, idet vi deler
udfordringer og en lang række rammevilkår med vores partnere i
primær sektoren.
Vi vil i lyset af de stramme rammer og voksende behov/krav opfordre
til, at der er ekstra opmærksomhed på sammenhængen mellem
kompetencer, evnen til at lykkes med kerneopgaven og dermed
medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.
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Vi har i He Vest tilrettelagt en målrettet indsat med at få effekt af
enhedens hovedindsatsområde "Trivsel via forstærket fokus på,
hvordan vi løser kerneopgaven"
Fortsat udvikling af kompetencer er en nødvendig forudsætning for,
at vi kan drive den nye kvalitetsdagsorden og de forbedringstiltag,
som udspringer heraf. Det er også forudsætningen for, at vi bliver
bedre til at løse kerneopgaven til patienternes tilfredshed og til gavn
for personalets trivsel og arbejdsmiljø. Og således er det også en
forudsætning for at vi kan realisere potentialerne i DNV-Gødstrup.

Side 4

Venlig hilsen

HMU
Hospitalsenheden Vest















 


Hospitalsenhed Midt
Administration
Heibergs Allé 6
Postboks 130
DK-8800 Viborg
Tel. +45 784 41403
Fax +45 784 41490

Region Midtjylland
www.hospitalsenhedmidt.dk

Koncernøkonomi

Høringssvar fra HovedMed-udvalget (HMU) Hospitalsenhed
Midt vedrørende Region Midtjyllands budget 2017

HMU på Hospitalsenhed Midt har på ordinært møde den 22. august
drøftet forslag til budget for 2017.
Det er med bekymring, at HMU kan konstatere, at der efter spareplan
1519 yderligere er behov for at gennemføre besparelser i budgettet
for 2017. Hospitalerne er fortsat i en konsolideringsfase efter de
voldsomme besparelser i budgettet for 2016, ligesom der i spareplan
1519 er indbygget væsentlige reduktioner i budgettet for 2017.
Yderligere besparelser og stramninger kommer således oven i
spareplan 1519.
Arbejdsmiljøet på hospitalerne er i disse år under stort pres.
De indarbejdede budgetreduktioner, og eventuelt nye, vil være med
til at presse arbejdsmiljøet, og kvaliteten yderligere, hvilket vil have
konsekvenser for de muligheder, vi har for at opretholde en
acceptabel faglig standard for at løse opgaverne.
Hospitalsenhed Midt imødeser gerne de nye styringsparadigmer, hvor
man i højere grad fokuserer på kvaliteten af de sundhedsydelser, vi
leverer.
HMU er ligeledes bekymrede for, at der er lagt op til udsættelse af
længe ventede muligheder for at sikre de bygningsmæssige rammer
for at kunne løse opgaverne på alle fire matrikler i HE Midt. De nye
bygningsmæssige rammer er en nødvendighed for at optimere og
løse de fremtidige opgaver.

På udvalgets vegne
Lars Dahl Pedersen
Formand

Helle Balling Engelsen
Næstformand

Den 24. august 2016
J.nr.1-21-100-2-17











    






Aarhus Universitetshospital
Administrationen
Nørrebrogade 44
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 7845 0000
www.auh.dk

Region Midtjylland
Regionsgården
Skottenborg 26
8800 Viborg

Høringssvar fra AUH’s Hoved-MEDudvalg (HMU) vedrørende
forslag til budget 2017 for Region Midtjylland
31. august 2016

I mail af den 11. august 2016 er materialet til Regionsrådets 1.
behandling af forslag til budget 2017 sendt i høring i blandt andet HMU
på Aarhus Universitetshospital (AUH).
J. nr.:

Den 22. august blev der indgået politisk forlig om budgettet for 2017.
HMU på AUH har drøftet henholdsvis forslag til budget 2017 for Region
Midtjylland (RM) og budgetforliget, og ønsker at fremsætte en række
bemærkninger.
Det fremgår af oplægget til budget 2017, at der er en ubalance i
budgettet på knap 224 mio kr., som skal løses. HMU på AUH finder det
stærkt kritisk, at RM i år 1 efter udmøntningen af Spar1519 har så store
økonomiske udfordringer.
HMU vil gerne kvittere for, at det i forliget om budget 2017 er tilstræbt
at finde løsninger på ubalancen, som ikke rammer personalet på
regionens hospitaler direkte samt at det pointeres, at der skal være
fokus på arbejdsmiljøet. Det er dog HMU's opfattelse, at flere af tiltagene
vil påvirke personalet, herunder også kræve personalereduktioner.
Det udgør en meget stor udfordring for AUH, at der nu er behov for at
udmønte en ny besparelse oveni de omfattende effektiviseringer og
besparelser, der i forvejen skal gennemføres nu og de kommende år som
en del af henholdsvis Spar1519 og effektiviseringerne som følge af
kvalitetsfondsbyggeriet.
I årene frem mod 2019 skal AUH således dels realisere besparelser
svarende til ca. 220 mio kr. som en del af Spar1519 og dels realisere
effektiviseringer svarende til 185 mio kr. I alt en udfordring på 405 mio
kr. Derudover afleverede AUH allerede i 2014 og 2015 en del af
effektiviseringen som følge af kvalitetsfondsbyggeriet svarende til i alt
136 mio kr.
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HMU oplever, at de massive besparelser og effektiviseringer har en betydelig effekt på
medarbejdernes arbejdsvilkår og –miljø. Medarbejderne oplever et enormt arbejdspres og at
det ganske enkelt ikke er muligt at levere ydelser i det omfang og på det faglige niveau, som
patienter og kolleger efterspørger.
Arbejdsplanlægningen i afdelingerne er under pres i det daglige. Normeringerne opleves at
være så snævre, at det er en meget stor udfordring at rumme ferie, afspadsering,
uddannelse, sygdom mv. Eksempelvis oplever en del medarbejdere, at det ikke er muligt at
få mere end to ugers sammenhængende sommerferie.

Prioritering af AUH's rolle som højt specialiseret hospital
HMU på AUH finder det positivt, at der i budget 2017 afsættes midler til at understøtte
Regionsrådets ambition om, at AUH også i årene frem skal være et højt specialiseret hospital
på internationalt niveau. Dette gælder såvel opbygningen af Dansk Center for Partikelterapi
de kommende år som de fem satsningsområder, der ønskes et særligt fokus på, og som der
derfor afsættes 5 mio kr. til i budget 2017 og yderligere 5 mio kr. i 2018 og 10 mio i 2019.
HMU vil gerne kvittere for, at Regionsrådet hermed så at sige sætter handling bag
hensigtserklæringerne om, at der skal fokuseres på AUH's rolle som højt specialiseret
hospital.
Det er endvidere positivt, at der også i budget 2017 afsættes en pulje på 30 mio kr. til at
indføre nye højt specialiserede behandlinger som et tilbud til Regionens borgere og i en
række tilfælde borgere fra hele Vestdanmark.
AUH finansierer en del af udgifterne til nye højt specialiserede behandlinger inden for egne
rammer, men en regional prioritering af området er en nødvendig forudsætning for, at AUH
fortsat kan løfte opgaven med at udvikle og tilbyde højt specialiseret behandling til hele RM.
I forhold til at være et højt specialiseret hospital er det vigtigt, at der er mulighed for efterog videreuddannelse på alle niveauer. Her imødeser HMU store udfordringer, idet dette ikke
er prioriteret i budgettet.

Håndtering af udfordringer i budget 2017
Reduktion af budgettet for driftsanskaffelser i investeringsplanen
Det fremgår af budgetforliget, at en del af udfordringen i budget 2017 håndteres ved, at
budgettet for driftsanskaffelser i Regionens investeringsplan reduceres med 120 mio kr. i
2017 og 100 mio kr. i 2018. Dette indebærer, at en række planlagte investeringer i
apparatur, bygninger, mv. må udskydes.
HMU på AUH finder det positivt, at regionen har en investeringsplan, som sikrer fundamentet
for et moderne og effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet i årene frem. Set i lyset af den
særdeles pressede økonomiske situation er HMU dog enige i forslaget om at lette presset på
driftsbudgettet ved at skubbe udvalgte projekter til senere realisering.
Side 2

Besparelser på indkøbsområdet
Det fremgår af budgetforliget, at der udmøntes en indkøbsbesparelse på 25 mio kr. i 2017,
idet 5 mio kr. heraf anvendes til opnormering på indkøbsområdet.
HMU er enige i, at besparelser som følge af udbud og lavere indkøbspriser er gode
besparelser, da de som udgangspunkt ikke har nogen konsekvenser for patientbehandling
eller arbejdsmiljø.
HMU vil dog pege på, at der er udmøntet betydelige indkøbsbesparelser i Spar1519.
Derudover har AUH i 2014 og 2015 udmøntet interne varige indkøbsbesparelser på i alt 30
mio kr.
AUH har realiseret store besparelser på indkøbsområdet de senere år, men det må
konstateres, at besparelserne ikke matcher de samlede sparekrav i Spar1519 og AUH's
interne besparelser.
Set i lyset af de massive indkøbsbesparelser der allerede er udmøntet, vil HMU opfordre til, at
der kun udmøntes nye indkøbsbesparelser, hvis der kan peges på konkrete udbud, der
allerede i 2017 giver mulighed for at realisere besparelser udover det, der i forvejen er
udmøntet i Spar1519.
Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af videndeling på tværs af enheder
Det fremgår af budgetforliget, at der skal findes besparelser i 2017 på 19,6 mio kr. ved
optimeringer på baggrund af videndeling på tværs af enheder.
HMU på AUH kan kun tilslutte sig, at nye tiltag, arbejdsgange, mv., som har vist sig effektive
ét sted, udbredes og implementeres til andre enheder, hvor man løser tilsvarende opgaver.
Der er dog i forvejen udmøntet større besparelser i Spar1519 med henvisning til bedre
ressourceudnyttelse, ligesom effektiviseringer af arbejdsgange og patientforløb er hele
grundlaget for AUH's effektiviseringer frem mod udflytningen under fælles tag.
HMU er på den baggrund også bekymret for, hvorvidt det er muligt at spare yderligere 19,6
mio kr. ved bedre ressourceudnyttelse.
Udmøntning af omprioriteringsbidrag på administration
Det fremgår af budgetforliget, at der udmøntes et omprioriteringsbidrag på administration,
som betyder en besparelse på 12,6 mio kr. på det administrative område i RM. HMU på AUH
er opmærksom på, at omprioriteringsbidraget er en del af økonomiaftalen mellem staten og
regionerne. Der indgår dog i forvejen væsentlige besparelser på det administrative område i
Spar1519 og på AUH også som en del af 8%-effektiviseringen.
HMU finder det vigtigt, at besparelser på det administrative område ikke fører til, at det
kliniske personale pålægges flere administrative opgaver. Det bør ligeledes sikres, at
besparelser på det administrative område ikke fører til øget afregning af administrative
ydelser internt i RM.
Hensigtserklæring om analyse af den præhospitale indsats
Det fremgår af budgetforliget, at der i løbet af 2017 skal foretages en analyse af den
præhospitale indsats i RM med fokus på akutbiler og akutlægebiler.
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HMU er enig i denne hensigtserklæring. I forbindelse med Spar1519 blev der således peget
på en betydelig besparelse ved en ændret struktur for akutlægebiler og akutbiler, som i
henhold til oplægget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for patientsikkerhed,
behandlingskvalitet og arbejdsmiljø.

Målbillede for et sundhedsvæsen på patientens præmisser
Som den del af budget 2017 foreslås den hidtidige takststyring afskaffet. Dette som led i det
videre arbejde med et nyt målbillede for sundhedsområdet i Region Midtjylland.
HMU finder arbejdet med et nyt målbillede spændende og er enige i det styrkede fokus på
sammenhængene mellem aktivitet, økonomi og kvalitet. HMU mener, at det er naturligt, at
det ændrede fokus også betyder ændringer i de mål, der følges op på i styringen af
hospitalerne, herunder at øget aktivitet ikke længere er et mål i sig selv.

Med venlig hilsen
p.u.v.

Charlotte Thaarup
1. næstformand i HMU

Kirsten Ægidius
2. næstformand i HMU

Gert Sørensen
Formand i HMU
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Psykiatri og Social
Administrationen

Regionsrådet, Region Midtjylland

Ledelsessekretariatet
Tingvej 15
Postboks 36
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
Psykiatrisocial@rm.dk
www.ps.rm.dk

Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social
Vedrørende forslag til Budget 2017
Dato 01-09-2016

Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde af 1.
september 2016 drøftet forslag til budget 2017 og har følgende
bemærkninger til budgetforslaget.

Louise Lønstrup Lyngsø
Tel. +4578478032
Louise.Lyngsoe@ps.rm.dk
1-13-3-44-15

Udvalget har bemærket, at budgettet for 2017 er udfordret og der
må forventes budgetreduktioner af en eller anden størrelsesorden.
HMU er bevidst om, at dette har sit udspring i den indgåede aftale
mellem regeringen og Danske regioner omkring budgetlægningen for
2017.
Høringsmaterialet vedr. Budget 2017 er svært at overskue og
udvalget finder det mangelfuldt i forhold til, hvor besparelserne skal
findes. Dertil gør medarbejderrepræsentanterne opmærksomme på
at materialet er svært tilgængeligt og den reelle medarbejderinddragelse bliver hermed begrænset. Det er derfor også vanskeligt
at forholde sig mere konkret til budgetforslaget. Dette betyder også,
at der er en meget kort tidshorisont til at finde en løsning i forhold til
realiseringen af eventuelle budgetreduktioner indenfor psykiatrien,
inden årsskiftet. Budget 2017 tegner et tydeligt billede af en
anstrengt økonomi.
Generelt finder HMU, at det er en særlig udfordring, at fastholde et
godt arbejdsmiljø og høj kvalitet i en periode med mange
forandringer og krav blandt andet om kompetenceudvikling,
nedbringelse af tvang, øget produktivitet i de ambulante enheder og
reduceret sengetal.
Derfor er det positivt, at Psykiatri og Social løbende gør en stor
indsats for at fastholde fokus på netop arbejdsmiljø, forandring og
sikkerhed. Der er allerede ydet en stor indsats i forhold til
arbejdsmiljøet, og der er opnået positive resultater. Men på trods af
denne indsats er der stadig store udfordringer omkring
arbejdsmiljøet.
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Dette understreges senest af et afholdt fyraftensmøde i Risskov om
lige netop dette emne. Der er derfor en bekymring for, at yderligere
besparelser, vil have en yderligere effekt herpå, både hvad angår
sikkerhed og den generelle trivsel samt gennemførelsen af den
vedtagne reduktion af brugen af tvang, da der er en stor usikkerhed
iblandt de medarbejdergrupper, der er berørt af besparelserne.
På socialområdet arbejdes der fortsat med at realisere
takstreduktionerne på 3 %, der nu udgør 27% af de samlede
reduktioner i 2017. Som i psykiatrien er der også på socialområdet
stort fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed og det er kerneområder,
hvor der ydes en stor indsats og der opnås positive resultater. Men
med de forestående, omend stadig ikke konkrete budgetreduktioner,
skaber det utryghed og bekymring blandt medarbejderne i forhold til
besparelsernes effekt på sikkerheden og arbejdsmiljøet.
Endelig finder udvalget, at der i budgetforslaget for 2017 findes et
betydeligt beløb ved at udflytningen til Gødstrup forskydes med et ca.
halvt år. Dette er ikke ønskeligt, men en acceptabel løsning.
I forhold til høringsprocessen er medarbejderrepræsentanterne
meget forundrede over, at der er indgået budgetforlig, inden
høringssvarene er blevet fremsendt. Medarbejderrepræsentanterne
udtrykker enighed med næstformændene i RMUs i deres høringssvar.
På vegne af Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Gert Pilgaard Christensen
Formand

René Lodahl Christensen
Næstformand

Bent Lykke
Næstformand
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Den 5. september 2016

Til medlemmerne af regionsrådet i Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Medarbejdernes kommentarer til Aftale om budget 2017 for Region Midtjylland
Med denne henvendelse ønsker medarbejderrepræsentanterne i RMU at kommentere:
- Forløbet frem mod indgåelsen af budgetforliget den 22. august 2016, herunder regionsrådsmedlemmernes manglende prioritering af at modtage kvalificerende input fra medarbejdere og ledelser på regionens arbejdspladser.
- Budgetforligets indhold, herunder forligets konsekvenser ift. medarbejdernes arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.
Budgetforlig uden kvalificerende inddragelse
Som repræsentanter for medarbejderne i Region Midtjylland ser vi forløbet omkring budgetforliget for
2017 som en dybt beklagelig kulmination på de seneste års aftagende politiske interesse for at lade de politiske beslutninger inspirere og kvalificere af den viden og erfaring, som medarbejdere og ledelser på de regionale arbejdspladser besidder.
Ved at indgå et budgetforlig forud for afgivelsen af høringssvar fra MED-systemet, vælger forligsparterne
eksempelvis at tilsidesætte den vigtige viden, HMU’erne har om de reelle konsekvenser budgetforligets besparelsesforslag vil have for patienter, borgere, økonomi og medarbejdere.
På mødet mellem regionsrådets forretningsudvalg og RMU den 11. oktober 2016 vil vi foreslå, at vi drøfter
konsekvenserne af forløbet for budgetforlig 2017 samt perspektiverne for en mulig ændret inddragelsesproces fremadrettet, der både kan tage hensyn til de politiske processer i regionsrådet og mulighederne for
at inddrage kvalificerende viden fra hverdagen på de regionale arbejdspladser.
Behov for konkret prioritering af arbejdsmiljø og kompetencer
Budgetforliget har igen i år kun et marginalt fokus på medarbejdernes udvikling, vilkår og trivsel – til trods
for at netop velfungerende og kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at regionsrådets politiske
(og økonomiske) ambitioner kan realiseres. I ganske ukonkrete vendinger anerkendes det, at budgettet vil
presse personalet, og at der skal være opmærksomhed på påvirkningen af arbejdsmiljøet – men der synes
hverken at være politisk eller økonomisk vilje til at lægge handling bag ordene.
Vi forventer, at regionsrådet i den kommende tid mere præcist formulerer, hvordan ”opmærksomhed på
påvirkning af arbejdsmiljøet” skal forstås og udmøntes i praksis.
Derudover nævnes behovet for kontinuerligt at udvikle medarbejdernes kompetencer ikke med ét eneste
ord. Dette til trods for, at budgetforliget suppleres af målbilleder med vægt på kvalitet, effektivitet, sammenhæng og patientinddragelse.
Uanset om der skal skabes eksempelvis ”den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde” på sundhedsområdet, ”bæredygtig omstilling” i regional udvikling eller ”bedre liv – til flere” på socialområdet forudsætter det, at medarbejderne er fagligt rustede til at løse deres opgaver. Og det forudsætter, at medarbejdernes faglighed løbende udvikles og opkvalificeres med ny viden og nye erfaringer, så de kan finde de bedste
og mest effektive løsninger til de midtjyske borgere.
Endelig bør regionsrådets beslutningen om at tage endnu et skridt i retning af en mere kvalitetsbaseret styring give anledning til, at politikere, ledelser og medarbejdere i fællesskab snarest drøfter implementeringen af nye styringstiltag – ikke mindst hvilke konsekvenser en ændret styring får for patienters forløb og
medarbejdernes hverdag.
På vegne af medarbejderne i Region Midtjylland

Anja Laursen
Næstformand i RMU

Jette Ohlsen
Næstformand i RMU

