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Høringssvar fra HMU, He Vest vedr.: 
 
"Regionsrådsformandens forslag til politiske prioriteringer og besparel-
ser i budget 2019 og budget 2020"  

 
Indledning 
Dette høringssvar skal formelt forholde sig til regionsrådsformandens forslag, af 20. august, til 
politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020, men vil samtidig med-
tænke nogle af de signaler, der er kommet i processen efter planens offentliggørelse. Der vil 
blive fremsendt særskilt høringssvar i forhold til det seneste høringsforslag vedr. neurologi. 
 
Sammenfatning af HMUs høringssvar 
HMU i He Vest har forståelse for, at der med en omfattende spareplan på 295 mio. kr. vil være 
behov for strukturelle tilpasninger af funktioner og opgaver, så der sikres en så effektiv drift 
som muligt i koncernen. Dette hensyn bør dog opvejes mod, hvad der tjener patienterne og de 
pårørende bedst. HMU har i den forbindelse svært ved at genkende regionens målbillede, et 
sundhedsvæsen på patientens præmisser, i spareforslagene. Dette blandt andet i forhold til 
sammenhæng og lighed i sundhed, god økonomi og høj kvalitet.  
 
Et sundhedsvæsen i geografisk balance med et fagligt stærkt og attraktivt nyt hospital på RH 
Gødstrup til gavn for borgerne i den vestlige del af regionen bliver ikke understøttet med for-
slagene. Tværtimod skaber spareplanen mere ulighed i sundhed for borgerne i den vestlige del 
af regionen, hvor He Vest har et optageområde på 287.000 borgere, spredt på et stort geogra-
fisk område, og hvor andelen af +65 årige er den højeste i regionen. 
 
HMU vil gerne kvittere for forslaget om samling af urinvejskirurgien fra He Midt til He Vest. 
Dette vil være med til at skabe en robust organisering med høj kvalitet til gavn for patienter-
ne.   
 
HMU vurderer derimod, at forslaget om at samle neurologien to steder i Viborg og Aarhus er 
ude af trit med både regionens mål for sundhedsvæsenet og visionerne og tankerne for det 
nye akuthospital i RH Gødstrup. Det kan være fagligt begrundet at samle neurologiske funktio-
ner på færre hospitaler, men så taler alle faglige grunde for, at det bør være i He Vest, hvor de 
faglige kompetencer på trombolysen er til stede, hvor der er flest ældre borgere, og hvor der 
er kortere afstand for de fleste patienter og pårørende og endeligt er infrastrukturen bedre.  
 
Tilsvarende vil evt. flytning af KAG fra He Vest til AUH ikke være til gavn for patienterne i He 
Vests optageområde. 
 
Grundlæggende finder HMU det paradoksalt, at såfremt spareplanen gennemføres i sin nuvæ-
rende form, havde de samlede besparelser i form af en såkaldt "grønthøster" været betragte-
ligt mere skånsomme for He Vest. Ud af de samlede forslag bliver enhedens budget reduceret 
med ca. 114 mio. kr. Den ulige fordeling af spareopgaven vil give He Vest helt særligt store 
udfordringer frem mod RH Gødstrup, hvor der i forvejen skal findes effektiviseringsgevinster 
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svarende til 8 %. I den forbindelse er HMU forundret over, at spareplanen strukturmæssigt er 
gået stort set uhindret forbi andre hospitaler.  
 
HMU har forståelse for, at spareforslagene er blevet udarbejdet i en proces under tidspres 
uden inddragelse af den fagspecifikke ekspertise, og at forslagene derfor også indeholder en 
række faktuelle fejl. Eksempler herpå er datagrundlaget inden for det neurologiske område, 
akutbiler og hjerteområdet. 
 
HMU vil afslutningsvis gerne pointere, at det er He Vests opfattelse, at det nye hospital i RH 
Gødstrup har en kapacitet der kan rumme, at urinvejskirurgien og neurologien flyttes fra RH 
Viborg til RH Gødstrup såfremt dette bliver løsningen. Jf. høringssvaret afsnit 6 den fysiske ka-
pacitet i RH Gødstrup.  
  
Et enigt HMU tilkendegiver at: 
 

1. Patientperspektivet er fraværende i flere af forslagene, og spareplanen vil skabe mere 
ulighed i sundhed på tværs af regionen.  

2. He Vest fratages yderst vitale funktioner og står dermed med en svagere profil frem 
mod RH Gødstrup.  

3. He Vest rammes meget hårdt budgetmæssigt, ca. 114 mio. kr. 
4. Besparelserne betyder flytning eller nedlæggelse af ca. 200 stillinger i He Vest.   
5. He Vest har en høj produktivitet, og skal ved indflytning i RH Gødstrup aflevere yderli-

gere 79 mio. kr. svarende til ca. 3,5 % af budgettet. Herudover har enheden egenfi-
nansierede flytteudgifter for ca. 450 mio. kr. Enheden har i forvejen realiseret 4,5 % i 
effektiviseringer mod RH Gødstrup (der skal realiseres i alt 8 %). 

6. Et generelt forbehold for beregningerne i spareforslagene, da disse ikke er kvalificeret 
med inddragelse af klinikken. Det gælder bl.a. udgifter til udefunktioner.  

7. Der fortsat skal rettes fokus på et godt arbejdsmiljø som grundlag for varetagelsen af 
kernopgaven.  
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Høringssvar fra HMU, He Vest 
 
Indledning: 
I og med der er tale om et omfattende sparekatalog for budget 2019 og 2020, så er hvert en-
kelt spareforslag ikke kommenteret inden for de 7 hovedområder.  
 

• Strukturændringer  
• Medicin  
• Digitalisering  
• Hospitalsaktivitet – reduktion af ambulante besøg  
• Hospitalsaktivitet – reduktion af akut aktivitet  
• Administration  
• Puljer  

 
HMU har i stedet valgt at fokusere på de overordnede linjer – men med reference til enkelte af 
de konkrete spareforslag.  
 
HMU har i høringssvaret orienteret sig i de indkomne høringssvar fra enhedens LMU’er og fag-
lige råd. Samtlige indkomne høringssvar fra LMU’erne er vedlagt som bilag – herunder de øvri-
ge svar som HMU er bekendte med.  
 
HMUs høringssvar er struktureret ud fra følgende 6 hovedområder: 
 

1. Den fremtidige profil for He Vest og RH Gødstrup svækkes 
2. Struktur, grønthøster, demografi og retfærdighed i fordeling af besparelserne 
3. Kvalitet, patientens perspektiv og samarbejdet med kommunerne 
4. Medarbejderperspektivet – det generelle arbejdspres og arbejdsmiljø, overbelægning, 

processerne med omflytninger og afskedigelser 
5. Forskning og uddannelse 
6. Den fysiske kapacitet i RH Gødstrup  

 
 
1: Fremtidig profil for He Vest og RH Gødstrup svækkes 
He Vests faglige profil står frem mod RH Gødstrup til at blive svækket væsentligt, for borgerne 
i den vestlige del af regionen, med afgivelse af følgende funktioner i henhold til oplægget i 
spareplanen af 20. august, 2018: 

• Neurologi inkl. akut trombolyse 
• Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau (RH Lemvig og RH Holstebro) 
• KAG undersøgelser 

  
He Vest tilføres i spareplanen ikke yderligere funktioner, men skal overtage urinvejskirurgi fra 
RH Viborg, samt 75 pacemakerimplantationer fra AU's optageområde.  
 
Neurologi: 
Medarbejdersiden har forståelse for, at det kan være nødvendigt at samle funktioner for at sik-
re en effektiv drift og et forbedret rekrutteringspotentiale, men ud fra et hospitalsprofils-
perspektiv på vej mod et fuldt funktionsdygtigt nyt hospital i RH Gødstrup er spareplanens for-
slag om at flytte ovennævnte funktioner meget skuffende, og det er særdeles svært at finde 
logiske og velbegrundede argumenter for de trufne valg. Især forslaget om at neurologien flyt-
tes til RH Viborg for at skabe en mere entydig profil og en høj kvalitet virker ikke rationelt. I 
He Vest er der både en høj kvalitet og en høj faglig profil med kompetencer, der ikke findes på 
RH Viborg. Og det er især hvad angår trombolysebehandlingen afgørende med hurtig trans-
porttid herunder adgangen til helikopterlandingsplads og hurtig behandling med de rette kom-
petencer. Derfor er der også anlagt en motorvej til 3,8 mia. kr. til RH Gødstrup og etableret en 
helipad.  
 
Der skal findes 28 mio. kr. inden for neurologien svarende til ca. 56 stillinger. Uanset hvor 
neurologien ender, så vurderer HMU ikke, at dette område vil kunne realisere en væsentlig be-
sparelse. Så både dem der afgiver og modtager neurologien vil få budgetmæssige udfordrin-
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ger. Beløbet bør derfor kvalitetssikres. Medarbejderne i HMU er tilsvarende bekymret i forhold 
til, om hele neurologien kan miste nødvendige kompetencer, da det er usikkert om en stor del 
af gruppen af medarbejdere vil følge med fra RH Holstebro til RH Viborg.  
 
Hjerteområdet, KAG 
Det er bekymrende, at der ønskes gennemført besparelser på hjerteområdet i Region Midtjyl-
land, da hjerteområdet i forvejen har betydelige kapacitetsudfordringer. 
 
Et betydeligt antal patienter kan ikke diagnostisk afklares med HjerteCT, pga. f.eks. forkam-
merflimmer, betydende åreforkalkningssygdom, som udgangspunkt +70 årige etc. og behøver 
således KAG. He Vest har en stærk tværfaglig enhed til diagnostisk afklaring med en visitation 
der har fokus på, at den enkelte får udført den mest egnede undersøgelse af hjertet. 
 
I spareforslaget ligger en antagelse om, at KAG-undersøgelserne er faldende i antal, at en cen-
tralisering af KAG-funktionen vil kunne spare penge og nedsætte antallet af dobbeltundersø-
gelser. Dette mener HMU ikke er tilfældet. 
 
Data på den nationale og regionale udvikling i KAG-aktiviteten understøtter ikke forventningen 
om en faldende tendens. Nationalt er aktiviteten konstant, omkring 18.000/år, og regionalt har 
aktiviteten været stigende fra 2016 til 2017 (jf.: Årsrapport 2017 VestDansk Hjertedatabase).  
I He Vests optageområde er der i forvejen en relativ større andel af +80 årige, og den andel er 
voksende.  
 
I He Vest var der en lavere KAG-aktivitet i 2018 sammenlignet med 2017. En ændring som 
skyldes ændret samarbejde med AUH, Aarhus. Der vurderes ikke, at være belæg for at forven-
te en yderligere væsentlig reduktion i KAG-aktiviteten i regionen.  
 
Mere end 80 % af de nøje udvalgte patienter som får udført KAG i He Vest afklares endeligt, 
og skal ikke have udført yderligere KAG. Hvis en centralisering af KAG skal reducere antallet af 
dobbeltundersøgelser, kræves det, at der altid udføres invasiv behandling i forbindelse med 
diagnostisk KAG.  
 
I He Vest opleves dagligt en betydelig ventetid på diagnostisk KAG på AUH. Både for He Vests 
indlagte og planlagte patienter. Ventetid på undersøgelse medfører unødig ventetid på afkla-
ring, og et unødigt overforbrug af sengedage. 
  
Selvom der står beskrevet en lille udflytning af pacemakere fra AUH til He Vest, forstår HMU 
ikke, hvorledes man vil udføre flere KAG'er på AUH.  
 
Det fremgår også af baggrundsmateriale for sparekataloget, at man evt. får yderligere udgifter 
til en udbygning af laboratorie-kapaciteten på AUH, estimeret til 12 mio. kr.  Byggeriet af RH 
Gødstrup er allerede udstyret med 2 KAG-rum svarende til den nuværende kapacitet i RH Her-
ning. 
 
Det er ikke patientvenligt at flytte patienter mellem hospitalsenheder for rutineundersøgelser 
og afklaring, som kan foregå kvalificeret lokalt. I regionen deles undersøgelser og journaler 
elektronisk, og der foregår videobaseret konference. Et system der opleves yderst velfunge-
rende og omkostningseffektivt for patientforløbet.   
 
Besparelsen vil sammen med de øvrige 2019 besparelser give en betydelig reduktion af Hjer-
tesygdommes budget i Vest, og sætte arbejdsmiljøet under yderligere pres. Den invasive funk-
tion i He Vest er en del af fundamentet for det sidste år af speciallægeuddannelsen i kardiologi. 
Hvis forslaget gennemføres, og funktionen dermed svækkes, kan det sidste år af speciallæge-
uddannelsen i He Vest kræves flyttet til anden enhed.  
 
En svækkelse af hjerteområdet risikerer at svække den samlede hjertefunktion og akutfunkti-
on for patienterne og de pårørende i He Vest / RH Gødstrup. Samtidig vurderes mulighederne 
for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft forværret ved en evt. flytning.  
 
En centralisering af KAG vil også medføre endnu mere unødig transport med tilhørende udgif-
ter.   
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Der foreslås i stedet, at der regionalt arbejdes videre med området. Der var inden spareplanen 
blev udarbejdet indkaldt til en workshop på området, som desværre blev aflyst. Dette arbejde 
kunne med fordel genoptages.  
 
Øjenområdet 
Forslaget om at spare 4 mio. kr. på øjenområdet virker ikke som et forslag, der vil forbedre 
forholdene for et i forvejen udfordret speciale, og det må alt andet lige forventes at gå ud over 
mulighederne for behandling i Vest, også når der tages hensyn til fordelingen af speciallæge-
praksis på området.  
 
Øjenafdelingerne i Region Midtjylland har i mange år være presset af økonomiske spareplaner 
og rekrutteringsvanskeligheder. Der er således sket en afvandring af nyuddannede og erfarne 
speciallæger til både Region Nord og Region Syddanmark, hvor man har haft væsentligt flere 
ressourcer på øjenafdelingerne. Speciallægepraksis har ligeledes tiltrukket mange yngre speci-
allæger. Specielt efter udlægningen af operationer til speciallægepraksis.  
 
HMU vil gerne kvittere for, at der bevares 2 øjenafdelinger i regionen.  
 
Se endvidere særskilt høringsvar fra afdelingsledelsen og LMU i Øjenafdelingen. 
 
Urinvejskirurgi 
Forslaget om flytning af den urinvejskirurgiske funktion fra RH Viborg til RH Holstebro og sene-
re RH Gødstrup med en udefunktion på RH Viborg vil være en faglig styrkelse af et område, 
hvor afdelingen på RH Holstebro i forvejen behandler en stor del af patienterne fra He Midt. 
Specialet er overvejende elektivt og et større optageområde for Urinvejskirurgisk Afdeling på 
RH Holstebro vil øge den samlede faglighed og kvalitet af uddannelsen på området og samtidig 
styrke rekrutteringsmulighederne.     
 
HMU bemærker, at størrelsen af besparelsen på 12,4 mio. kr. kan få betydning for opgaveløs-
ningen og arbejdspresset, da det et stort beløb for området. 
 
Akutbiler 
På området vedr. akutbiler er der i spareforslaget regnet med en besparelse på 6,1 mio. kr. De 
reelle udgifter udgør i He Vest 4,9 mio. kr.  
 
Nuværende har personalet fra akutbilen i Ringkøbing base i Akutklinikken. Tilstedeværelsen 
har stor betydning for trygheden hos behandlersygeplejersken, der ellers er eneste person i 
sundhedshuset på hverdage kl. 15.00-22.00, weekender og helligdage. 
 
Medarbejderne i HMU vil derfor gøre opmærksom på, at behandlersygeplejerskernes arbejds-
miljø kan blive påvirket negativt, hvad angår tryghed i arbejdet, hvis paramedicineren i fremti-
den vælger at have base andre steder end på akutklinikkerne.   
 
 
2: Struktur, grønthøster, demografi og retfærdighed i fordeling af besparelserne 
HMU kan konstatere, at der er besparelsesforslag for 82 mio. kr. på strukturændringerne. He 
Vests andel af de samlede besparelser på 295 mio. kr. udgør en budgetreduktion på 89,1 mio. 
kr. (inkl. akutbilerne), og at der hertil kommer yderligere ca. 25 mio. kr. på de øvrige områ-
der. De samlede budgetreduktioner forventes dermed at være ca. 114 mio. kr. eller knap 40 
% af den samlede besparelse på 295 mio. kr.  Hospitalets andel af regionens budget er til 
sammenligning kun på 16,2 % af hospitalernes budgetter og ca. 10 %, hvis øvrige områder 
medregnes 
 
Dette skal hospitalet håndtere i en situation med stigende aktivitet, overbelægning på flere af-
delinger og generel behov for opdrift og udvikling uden finansiering, samt engangsudgifter i 
forbindelse med flytningen til RH Gødstrup på 450 mio. kr. og en resterende effektiviserings-
gevinst på 79 mio. kr. En effektiviseringsgevinst som også bliver udhulet af besparelserne, da 
funktioner som skulle have medvirket til dette fjernes og øvrige emner under både det ambu-
lante område og digitaliseringen indgår i effektiviseringsmålet i RH Gødstrup. 
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Og det samtidig med at HE Vest har den største andel af borgere på +65 år i regionen, og en 
andel der vil vokse med ca. 10.000 borgere de næste 8 år og vokse mere end i de øvrige op-
tageområder, hvilket medfører en betydelig øget efterspørgsel på He Vest og senere RH Gød-
strup. 
  
Knap halvdelen af udgifterne til behandling på hospitalet vedrører patienter over 65 år, og He 
Vest må derfor også de kommende år forvente et større behov for hospitalsbehandling til op-
tageområdets borgere end eksempelvis AUH.   
   
Generelt vurderer HMU, at en del af forslagene og beslutningsgrundlaget herfor er mangelful-
de, uden involvering af fagpersonalet og kun i begrænset omfang forholder sig til afledte nega-
tive effekter.  
 
HMU har bl.a. mere end svært ved at gennemskue, om der i tilstrækkeligt omfang er taget 
højde for ekstra udgifter til transport og de økonomiske konsekvenser ved at samle især neu-
rologien og neurorehabiliteringen i He Midt.  
 
 
3: Kvalitet, patientens perspektiv og samarbejdet med kommunerne 
HMU bemærker, at sparekatalogets forslag er sket uden inddragelse af de faglige eksperter og 
uden inddragelse af patienter og pårørende. 
 
Der kan være gode faglige argumenter for at samle specialer på færre enheder, og tidligere 
erfaringer viser, at det kan medføre positiv effekt på behandlingskvaliteten, men også at der 
kan være behov for at følge udviklingen tættere i en periode for at sikre dette. 
 
Medarbejderne er dybt bekymrede for He Vests patienter og pårørende ift. samling af neurolo-
gien på RH Viborg. Aktiviteten i He Vest har et omfang på mere end 3.000 indlæggelser og 
12.500 ambulante besøg. I 2017 var der ca. 9.100 patienter, der blev behandlet i Neurologisk 
Afdeling. Der er gode patientforløb og god kvalitet i behandlingen. Afdelingen har over en år-
række opbygget de faglige kompetencer til trombolysebehandling af apopleksipatienter, og der 
er pr. 1. oktober, 2018 etableret døgndækket MR med henblik på rettidig diagnostik og be-
handling af "wake-up patienter".  
 
HMU er alvorligt bekymret for om de tilstrækkelige kompetencer er til stede på RH Viborg, med 
de risici det efterlader for patienterne i den vestlige del af regionen. Med hensyn til hele den 
neurologiske patientgruppe gøres der opmærksom på, at afstandene fra den sydvestlige del af 
He Vests optageområde vil være op til 120 km. til RH Viborg, og at ca. 45.000 borgere vil have 
kortere til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg end til RH Viborg. Desuden vil etableringen af en he-
lipad på Sydvestjysk Sygehus betyde, at ca. halvdelen af patienterne i He Vests optageområde 
med mistanke om apopleksi vil blive fløjet til Esbjerg, da afstanden fra Herning og Holstebro i 
fugleflugtslinje til Esbjerg er omtrent den samme som til Aarhus, og alle patienter der bor vest 
for Herning eller Holstebro dermed har kortere til Esbjerg. Dette vil påvirke den mellemregio-
nale afregning betragteligt, og medføre flere flyvninger med helikopter.       
    
Forslaget vil også have betydning for neurorehabiliteringspatienter på RH Lemvig, som pludse-
lig bliver dårlige og har behov for lægehjælp. Disse køres i dag til Holstebro, men vil fremover 
skulle køres til enten RH Viborg eller Akutafdelingen på RH Gødstrup, og de pårørende er i dag 
meget involveret i rehabilitering.  
 
En stigende andel af patienterne fejler andet end deres apopleksi, hvilket har været en af de 
væsentlige årsager til, at rehabilitering skulle flyttes med til RH Gødstrup.   
 
HMU vil desuden gerne bemærke, at en del af besparelserne vil blive i form af en grønthøster, 
hvilket vil presse et i forvejen hårdt presset arbejdsmiljø og dermed bevirke et øget pres på de 
basale kliniske ressourcer, så kvaliteten i opgaveløsningen og patientsikkerheden er i spil. 
 
I henhold til at bevare og videreudvikle samarbejdet med såvel almen praksis som kommuner-
ne, er det vigtigt, at der i spareforslagene er fokus på de gode, sikre og hensigtsmæssige pati-
entforløb tværsektorielt.  
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Samtidig skal der være opmærksomhed på, at spareplanen ikke utilsigtet flytter opgaver fra 
hospitalsregi ud til kommunerne og almen praksis på områder, hvor de endnu ikke er rustet til 
at kunne håndtere disse opgaver. 
 
Om ovenstående er tilfældet i spareforslagene kan HMU ikke umiddelbart vurdere ud fra spa-
rekataloget. HMU henstiller til, at man har bevågenhed i forhold til dette felt.  
 
 
4: Medarbejderperspektivet – det generelle arbejdspres og arbejdsmiljø, overbelæg-
ning, processerne med omflytninger og afskedigelser 
Gennem de senere år er presset steget markant på regionens hospitaler i forhold til effektivi-
sering og driftsoptimering på baggrund af besparelser og omstillingsplaner, som har medført 
talrige reduktioner af personale og normeringer. Dette har medført et arbejdspres for de an-
satte, hvor overbelægning i afdelinger og afsnit er et kontinuerligt vilkår og som til stadighed 
bevirker, at de ansatte oplever et arbejdsmiljø, hvor faglig udvikling, kvalitet i ydelsen og ikke 
mindst tid til kerneopgaven bliver mere og mere udfordret. Dette er uholdbart i længden. 
 
Ovenstående beskrivelse af arbejdspresset kan dokumenteres i form af de mange reaktioner 
fra Arbejdstilsynet - herunder både straks-påbud, påbud og vejledninger.  
 
Personalet – både ledere og medarbejdere – vil derfor markere det klare synspunkt, at tiden er 
inde til klare strategiske valg for fremtidens organisering af hospitalerne i Region Midtjylland. 
Tiden er forpasset, hvor de nuværende rammer og ressourcer kan justeres og tilpasses med 
henblik på øget aktivitet.  
 
I tilknytning til ovenstående vil HMU gerne gøre opmærksom på, at for at He Vest fortsat kan 
forblive en attraktiv og udviklende arbejdsplads, så er det yderst nødvendigt, at der fortsat er 
midler og rum til videreuddannelse og forskning m.v. Dette er også vigtige parametre i forhold 
til fastholdelse og rekruttering.  
 
Derudover er HMU opmærksom på, at der er i forlængelse af tidligere års besparelser endnu 
engang er besparelser på det administrative område. Dette kan medføre, at flere opgaver 
dermed må løses i klinikken. og dermed øget pres på det personale der (også) skal varetage 
den patientnære pleje og behandling 
 
I personalemæssige sammenhænge har forskellen på flytning, lukning og fusion stor betydning 
for de enkelte medarbejdere. HMU vil gerne henlede opmærksomhed på, at der ikke er taget 
stilling til dette på alle områder. I og med der først træffes en formel beslutning den 26. sep-
tember 2018, så kan der tidligst varsles med virkning fra d. 1. oktober 2018, hvis besparelsen 
skal realiseres som forventet pr. 1. april 2019. Dette vurderes ikke realistisk. Hvis dette ikke er 
tilfældet, så henstiller HMU til, at det er en samlet region, som bærer de økonomiske konse-
kvenser på området, og ikke de enkelte spareområder. 
 
 
5: Forskning, uddannelse  
I forbindelse med den fremlagte spareplan for 2019 og 2020 vil uddannelsesområdet overord-
net blive svækket med færre uddannelsestilbud og læringsmuligheder samt presset af den 
endnu strammere økonomi, som medfører nedskæring i det personale, som skal sikre næste 
generations kompetencer. Kultursammensmeltning og faglig opgradering betyder, at uddan-
nelsesopgaven presses og det kan betyde, at der måske i en periode ikke kan uddannes så 
mange uddannelsessøgende som vanligt. Det er uheldigt i en tid, hvor der er stor efterspørgsel 
efter nyuddannede og hvor der er nationale planer og lovgivning for øget optag af studerende 
og elever. 
 
På Neurologisk Afdeling er der internt i afdelingen et stort og udnyttet potentiale for det tvær-
professionelle samarbejde, idet der er et samarbejde med mange professioner (bioanalytikere, 
radiografer, diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter m.fl.)  
 
En flytning af Neurologisk Afdeling vil således have negativ effekt for at skabe tværprofessio-
nelle læringsfællesskaber og indflydelse på muligheden for at skabe gode læringsmiljøer i He 
Vest og RH Gødstrup i fremtiden.  
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Som en konsekvens af en evt. flytning af neurologien, vil der årligt aktuelt mangle ca. 80 klini-
ske uddannelsespladser for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, 24 praktikpladser 
til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Derudover vil de øvrige nævnte professionsba-
cheloruddannelser blive berørt i forhold til opfyldelse af læringsmål, herunder også læringsmål 
som vedrører de tværprofessionelle elementer. Andre erhvervsuddannelser vil ligeledes miste 
praktikpladser. 

Flyttes neurologien fra He Vest vil det betyde 80-90 færre medicinstuderende årligt. 
 
På det Lægelige Videreuddannelsesområde flytter alle uddannelsesstillinger med. Det drejer sig 
om: 

• 3-5 Introduktionsstillinger og 5 Hoveduddannelsesforløb 
• 4 forløb der er i gang med en svensk akutuddannelse, som har fokuseret ophold på 2 

uger. 3 af disse har endnu ikke haft deres ophold.  
• Psykiaterne i Vest har 6 mdr. i neurologi i deres uddannelse.  
• KBU-læger med 4 forløb årligt  
• AP-læger i fokuseret ophold (Almen Praksis) 

Fysio- og ergoterapeuterne bliver også forringet, idet en stor del af læringsmulighederne fore-
går i Neurologisk Afdeling. 
 
Besparelserne på forskningsmidler 
Allerede i "Spar1519" er der reduceret betydeligt i regionens midler til klinisk forskning. I 
samme periode har Aarhus Universitet indskrænket medfinancieringen til klinisk forskning i re-
gionen herunder til universitetsklinikker. Konkurrencen om de offentlige nationale forsknings-
midler og private fondsmidler er tiltagende hård, og dertil skal lægges, at grundforskning ofte 
tilgodeses på bekostning af den kliniske og patientnære forskning. Desuden har regionen redu-
ceret midlerne til uddeling via Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 
med 15 mio. kr. (> 60 %) i 2018. På den baggrund vil en yderligere besparelse på 9.8 mio. kr. 
i 2019, som foreslået, medføre en stærkt begrænset mulighed for at sikre borgerne de bedste 
evidens baserede sundhedstilbud i fremtiden, risikere at lukke selv erfarne forskningsmiljøer 
og begrænse muligheden for at uddanne fremtidens forskere i sundhed. Det anbefales derfor, 
at regionen genopretter en solid og visionær medfinansiering af den kliniske forskning i regio-
nen. 
 
Aftagerperspektivet 
Mange opgaver er, og bliver fortsat, flyttet til kommunerne. Vi er ansvarlige for at meduddan-
ne indenfor både SOSU assistenter og sygeplejersker 
Vi skal have attraktive uddannelsespladser for de professionsuddannelser, som kommer fra 
uddannelsesinstitutioner fra andre dele af landet. Hvis vi ikke kan honorere dette, risikerer vi 
at få færre uddannede til lokalområdet, og det bliver sværere at fastholde dem.  
 
Uddannelsesforpligtelsen 
Med spareplanen fjernes der mange uddannelsespladser og uddannelsesmuligheder, så det 
kan komme til at påvirke uddannelseskapaciteten og dermed fordelingen af uddannelsesplad-
ser. 
 
RH Gødstrup 
Samlet set ønsker He Vest fortsat at være et ambitiøst hospital for patienter med akutte kroni-
ske sygdomme. He Vest ønsker fortsat at kunne tilbyde en nær og faglig stærk sundhedstjene-
ste til de ca. 287.000 borgere i den vestlige del af regionen. Det er derfor afgørende, at hospi-
talet rummer og udvikler gode uddannelsesvilkår og høje kompetencer hos de ansatte og fort-
sat kan tiltrække dygtige medarbejdere, studerende og elever. 
 
 
6: Den fysiske kapacitet i RH Gødstrup 
I processen har der været forslag fremme om i stedet at samle neurologien i He Vest. Neden-
stående redegør for, at dette er muligt kapacitetsmæssigt.  
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RH Gødstrup bygges med 409 ensengsstuer, 33 af sengestuerne i RH Gødstrup er indrettet 
som fleksible stuer med plads til 2 senge, så kapaciteten kan rumme 442 indlagte patienter i 
spidsbelastningsperioder.  
 
Region Midtjylland har fået udarbejdet en kapacitetsanalyse, som viser, at der ved en belæg-
ning på 85 % vil være behov for 419 senge på RH Gødstrup i 2021. Belægningsprocenten på 
85 svarer til, at den gennemsnitlige belægning er 356 senge, så når der bruges 85 %, er det 
for at kunne absorbere variation i belægningen, hen over dagen, ugen og året. I kapacitets-
analysen anslås det derfor, at RH Gødstrup mangler 10 senge, og en tilførsel af 20 ekstra urin-
vejskirurgiske og neurologiske senge vil betyde yderligere pres på belægningen, og at de flek-
sible stuer i højere grad vil blive belagt med 2 patienter.  
 
Det er hospitalsledelsens vurdering, at aktiviteten fra RH Viborg kan rummes indenfor den ek-
sisterende sengemasse på 409 senge. Dette begrundes i følgende forhold: 

1. He Vest har i dag 387 normerede senge på RH Herning og RH Holstebro. Det vil sige 
22 senge mindre end kapaciteten i RH Gødstrup 

2. Der er de seneste 3 år lukket 48 senge (og åbnet af 4 senge til hæmatologiske pati-
enter fra Silkeborg og Viborg kommuner) 

3. Den gennemsnitlige liggetid er reduceret med 10 % de seneste 4 år.   
 
Herudover forventer enheden, at flere forhold vil reducere sengebehovet i RH Gødstrup yderli-
gere, det drejer sig om: 

• Effekten af den nye akutmodtagelse og akutkoncept med diagnostikken tæt på akut-
modtagelsen, der vil betyde, at flere patienter bliver afklaret hurtigere og "vendt i dø-
ren", så de enten sendes hjem eller kommer i et ambulant forløb 

• Effekten af den større dagkirurgiske kapacitet, som forventes at reducere sengebehovet 
med ca. 9 senge, hvilket er en del af effektiviseringsgevinsten. 

• Effekten af ensengsstuer, hvor studier har vist at mindre støj og færre forstyrrelser på-
virker liggetiden positivt. 

 
Derudover arbejdes der også i enheden med nye normeringsprincipper, hurtigere diagnostik og 
tilsyn, som vil bidrage til at udjævne variationerne i belægningen hen over døgnet. Derfor er 
det realistisk at arbejde med en 90 % belægning, hvorved sengebehovet på de 419 senge i 
kapacitetsanalysen reduceres til 402.     
 
Sammenfattende har He Vest indtil videre kunnet absorbere den demografiske udvikling med 
et mindre sengebehov til følge, og denne tendens forventes jf. ovenfor forstærket ved indflyt-
ning i RH Gødstrup. Dermed vurderes det muligt at indarbejde aktiviteten på de 20 senge fra 
He Midt i de nye rammer med 409 senge i RH Gødstrup.     
 
 
Konklusion 
På baggrund af spareforslagene ser HMU et svækket He Vest og senere RH Gødstrup for pati-
enter og pårørende i den vestlige del af regionen, hvis spareforslagene realiseres i den form, 
der er lagt op til. HMU har eksempelvis meget svært ved at se rimeligheden og logikken i, at 
He Vest rammes så hårdt på såvel den faglige profil, budgettet og mistede funktioner. HMU 
havde også gerne set, at der var lagt større vægt på lige adgang til sundhedsydelserne for 
borgerne i den vestlige del af regionen. 
 
HMU har forståelse for, at regionen ønsker et stærk universitetshospital, men det må også væ-
re regionens ønske, at der er et fagligt stærkt hospital i den vestlige del af regionen. 
 
HMU vil samtidig gøre opmærksom på, at det naturligt ligger i He Vests ånd og kultur, at der 
kontinuerligt arbejdes med besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer samt reducerin-
ger/omlægninger af ambulante besøg. Blandt andet via PRO/Ambuflex. Dette for at kunne 
skabe luft til stigningen i aktiviteten. En del af spareforslagene er områder hvor hospitalet alle-
rede har været, eller er i gang med at udføre besparelser og effektiviseringer, samt at hospita-
let står overfor: 
 

• En effektiviseringsgevinst på 8 pct. ved indflytning i RH Gødstrup 
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• Betydelige engangsudgifter i størrelsesordenen 450 mio. kr. forbundet med flytningen, 
som hospitalet selv skal afholde. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
HMU, He Vest 
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Bilagsliste: Høringssvar som er indkommet til He Vest 
 
 

- Anæstesiologisk Afdeling, LMU 
- Hjertesygdomme, LMU 
- Neurologisk Afdeling, LMU (eftersendes 3. september på baggrund af det reviderede 
oplæg) 
- Røntgenafdelingen, LMU 
- Rådet for ledende overlæger (RALO) 
- Staben, LMU 
- Øjenafdelingen, afdelingsledelsen 
- Øjenafdelingen, LMU 



Bilag til høringssvar fra HMU, Hospitalsenheden Vest 
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