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Budget 2019 og budget 2020 
 
Indledningsvis anerkender de vestjyske kommmuner (Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-
Brande Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Lemvig kommune og Struer 
kommune), at Region Midtjylland foretager politiske prioriteringer og besparelser, når der er 
behov for dette. 
 
Det betyder, at vi anerkender, at der kan være forandringer og besparelser på Hospitalsen-
hed Vest (HEV). Det er dog vores opfattelse, at det samlede forslag ikke på nogen måder 
sikrer en region i balance.  
 
Skævvridning af regionen og uhørt ulige byrdefordeling 
 
De foreslåede strukturelle besparelser er på i alt 82 mio. kr. Her skal HEV bidrage med hele 
89 mio. kr.   
 
HEV skal åbenbart løfte mere end den samlede nettobesparelse. Dette finder vi ganske en-
kelt urimeligt. Det vil skævvride regionen endnu mere, det vil få beskæftigelsesmæssige 
konsekvenser for området og ikke mindst få betydning for borgernes sundhed. 
 
Næppe korrekt forudsætning om sengepladser 
 
Det nævnes, at især HEV vil have svært ved at rumme ekstra funktioner/senge ud over de 
nuværende. Dette stiller vi spørgsmålstegn ved, og beder Region Midt undersøge potentialet 
ved gentænkning af kapaciteten ved de særligt store stuer til udvalgte patientgrupper.   
 
Neurologi er en forudsætning for akutfunktion og infrastruktur er en forudsætning for 
nærhed til livsvigtig behandling. 
 
Vi ser med stor bekymring på den markante flytning af det neurologiske område fra HEV. 
Flytningen af den klassiske neurologi indebærer blandt andet, at trombolysebehandling flyt-
tes til Viborg. Her er tiden en afgørende faktor, og da det kun er patienter med en stor blod-
prop i hjernen som vil blive fløjet til Skejby, vil det betyde, at den øvrige patientgruppe med 
mindre blodpropper vil få øget risiko for negative senfølger af blodpropper.  
 
Borgerne i de vestlige del af Region Midtjylland vil få en markant ringere sundhedsbehand-
ling – det er en uacceptabel geografisk ulighed i sundhed. 
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Et simpelt kik på landkortet og infrastrukturen viser klart at HEV er den mest hensigtsmæssi-
ge placering – i øvrigt også for Silkeborgområdet. 
 
Vi ser dog med tilfredshed, at sengepladserne på Neurorehabiliteringen bevares på Regi-
onshospitalet i Lemvig. Afdelingen løser en vigtig opgave med høj kvalitet, og bevarelse af 
sengeafsnittet er med til at understøtte nærhed i sundhed.  
 
Vi vurderer det vigtigt, at ledelsen af neurorehabiliteringen forsætter under HEV og ikke flyt-
tes til Hospitalsenheden Midt i Viborg. Nærhed mellem ledelsen af en så vigtig afdeling og de 
omkringliggende kommuner, kan kun fremme de gode samarbejdsrelationer til gavn for den 
samlede sundhedsfaglige indsats og patienternes oplevelse af sammenhængskraft. 
 
Udvanding af Hospitalsenheden Vest 
 
Denne sparerunde og tidligere besparelser på byggeriet af DNV Gødstrup viser en klar ret-
ning mod en uønsket udvanding af DNV Gødstrup allerede inden ibrugtagelse. 
 
Et akuthospital i den vestlige del af Region Midtjylland skal have en størrelse og en speciale-
sammensætning som tilgodeser borgernes sundhedsbehov og sikrer en klar geografisk lig-
hed i Regions Midtjyllands samlede opgavevaretagelse. 
 
Der synes ikke at være noget strategisk retning endsige begrundelser for de efterhånden 
mange udvandinger af HEV.   
 
Frygt for at også øjenområdet spares væk i Hospitalsenheden Vest 
 
Vi er endvidere bekymret for, hvad forslaget om en kommende gennemgang af øjenområdet 
kan få at betydning. Når der overordnet er en klar pil fra vest til øst i forslaget, kan vi frygte, 
at det også bliver tilfældet på dette område.  
 
Nedlæggelse af tre akutbiler og opgradering af ambulancer 
 
En nedlæggelse af akutbilerne / ændring fra akutbiler til ambulancer giver bekymringer både 
i forhold til lokalbefolkningen og i forhold til de mange turister, som besøger området om 
sommeren. En opgradering af personalet i ambulancerne vil kunne afhjælpe en del af pro-
blemstillingerne, men man vil aldrig kunne opgradere med de samme kompetencer, som en 
anæstesisygeplejerske i akutbilen har. 
 
Det skal dog bemærkes, at en fjerde lægehelikopter vil løse en del af udfordringen under 
forudsætning af, at den placeres i det vestjyske område. 
 
Kommunen og regionens samarbejde om borgerens behandling 
 
Der påtænkes reduktion af udgifterne til ambulante behandlinger og det bemærkes, at det vil 
kræve væsentlig fokus på samarbejdet med kommuner og almen praksis. 
 
Vi er principielt enig i, at der kan være et større potentiale på dette forslag ved udvikling af 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 
 
Vi ønsker som kommuner tilhørende Vestklyngen at gå positivt ind i et evt. arbejde på områ-



 - 3 - 

de, bl.a. når Regeringen har udsendt det ventede udspil på området. Herudover forventes 
det, at de i økonomiaftalen for regionerne tildelte midler til nærhedsfinansiering bringes i spil. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 
Lars Krarup Erik Flyvholm 
Borgmester Herning Kommune Borgmester Lemvig Kommune 
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H.C. Østerby Hans Østergaard 
Borgmester Holstebro Kommune Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune 
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Ib Lauritsen Niels Viggo Lynghøj 
Borgmester Ikast-Brande Kommune Borgmester Struer Kommune 


