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Tillæg til dagsorden for regionsrådsmødet 30/1 2019.

Møde med beboerforeningen Endelave og Horsens Kommune
Onsdag den 23. januar afholdtes et møde mellem Region Midtjylland
og beboerforeningen på Endelave, samt repræsentanter fra Horsens
Kommune. Baggrunden var regionens forslag om at skære
lægebemandingen på Endelave ned fra to dage om ugen til én dag
ugentligt, samt fjerne sommerlægen, som hidtil har været på øen 8
uger i sommerperioden.
På mødet slog regionen fast, at man beklagede den manglende
inddragelse af øens borgere, som bliver berørt af den foreslåede
ændring.
På mødet nåede deltagerne frem til følgende konklusioner:
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for alle tre
instanser (Region, Kommune, beboerne), som kigger på
mulighederne for en fremtidig løsning.
- Arbejdsgruppen skal aflevere sit resultat i efteråret 2019, så der
kan foretages en politisk behandling inden udgangen af 2019. Det
giver tid til at finde en god løsning og implementere den i tide til at få
en ny løsning på plads i foråret 2020.
- Der afholdes borgermøde på øen som en del af forløbet, hvor man
lytter til borgerne ønsker og forslag.
- Man undersøger mulighederne for at inddrage telemedicinske
løsninger.
- Som følge af ovenstående forlænger regionen den nuværende aftale
med "alles lægehuse" med 1 år, så der bliver arbejdsro. Kontrakten
udløber dermed med udgangen af april 2020.
Ovenstående er naturligvis under forudsætning af regionsrådets
vedtagelse.
Deltagere på mødet:
Horsens kommune:
- Karin Holland, Direktør for Velfærd og Sundhed
- Tage Carlsen, Ældre- og sundhedschef
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Endelave:
- Karsten Kragh Hansen, formand Beboerforeningen Endelave
- Hanne Nyholt, næstformand Beboerforeningen Endelave
Region Midtjylland
- Annette Roed, formand for det Stående Udvalg for Nære Sundhedstilbud
- Rasmus Foged, næstformand for det Stående Udvalg for Nære Sundhedstilbud
- Christian Boel, konstitueret Regionsdirektør
- Anne Birgitte Jæger, kontorchef, Koncernøkonomi
- Peter Sander, Koncernøkonomi
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