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Til Regionsrådet 
 
 
HMU ved Regionshospitalet Randers/Grenaa har mandag d. 25. 
august behandlet hospitalsledelsens forslag til besparelser. 
 
HMU synes, at der er tale om et meget stort sparekrav i lyset af, at 
Regionshospitalet Randers/Grenaa i sidste landsdækkende 
produktivitetsopgørelse fra Finansministeriet var landets 3. mest 
produktive, når der sammenlignes med antallet af behandlinger pr. 
udgiftskrone. Konsekvensen af besparelserne vil derfor i høj grad 
blive, at aktiviteten nedsættes. 
 
HMU finder, at de besparelser, der er nødvendige for at opfylde 
sparekravet, vil betyde væsentlige serviceforringelser for borgerne og 
en væsentlig forøgelse af de allerede lange ventelister for borgere, 
der lider af sygdomme, som ikke er livstruende. Konsekvensen af 
besparelserne kan blive, at patienterne vælger at søge behandling i 
nabo-regionerne eller på privathospitalerne. 
 
Besparelserne vil betyde, at nærhedsprincippet må vige. Denne effekt 
vil især være mærkbar i forhold til borgerne på Djursland, der vil 
skulle til undersøgelser og behandlinger i Randers. De forøgede 
transportudgifter er ikke indregnet i besparelsesforslaget. 
 
HMU stiller spørgsmål ved, om regionen kan acceptere, at der evt. vil 
være patientgrupper, som ikke kan tilbydes behandlinger i regionen, 
fx behandling af åreknuder eller mandlige sterilisationer.  
 
Forslaget betyder, at der i alt lukkes 25 senge. HMU finder, at det er 
en meget stor omstilling, der skal til, for at opnå dette. 
 
Medarbejdersiden i HMU udtrykker desuden bekymring for, om 
kvaliteten i behandlingen og arbejdsmiljøet kan fastholdes, når 
økonomien bliver den alstyrende faktor. 
 
HMU udtrykker også bekymring for, om kommunerne kan løfte de 
opgaver, som er overført til dem. 
 
Endelig bemærker HMU, at det er meget væsentligt med stor 
opmærksomhed på personalets situation. I forhold til erfaringerne fra 
fusionen mellem Randers og Grenaa i 2003, henledes 
opmærksomheden på, at det såkaldte ”afstandskriterium” ikke bør 
anvendes igen i forbindelse med omplaceringer. 
 
På vegne af HovedMEDudvalget ved Regionshospitalet Randers og 
Grenaa 
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