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Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. regionsrådsformandens
forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og
budget 2020 i Region Midtjylland
Syddjurs Kommune har den 20. august 2018 modtaget
regionsrådsformandens forslag til politiske prioriteringer og besparelser i
budget 2019 og budget 2020 i Region Midtjylland.
Byrådet i Syddjurs har i perioden fra den 20. august til høringsfristen den 30.
august ikke haft mulighed for politisk at behandle det udsendte materiale.
Nærværende høringssvar er derfor afsendt med forbehold for en
efterfølgende politisk behandling.
Generelle kommentarer
Syddjurs Kommune har med interesse læst regionsrådsformandens forslag
og medvirker meget gerne i udviklingen af samarbejdet på sundhedsområdet
mellem de forskellige aktører.
Herunder anerkender Syddjurs Kommune Region Midtjyllands tilgang til
håndteringen af de økonomiske udfordringer og visionen om et
sundhedsvæsen på patientens præmisser. Dertil er Syddjurs Kommune
meget åben overfor den positive tilkendegivelse af, at regionen vil prioritere
det tværgående samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis.
Dette er en forudsætning for, at vi kan få søsat store omlægninger og nye
måder at tænke på i det nære sundhedsvæsen.
Kommunen er dog yderst bekymret over omfanget af spareforslagenes
konsekvenser for den kommunale økonomi og den nære opgaveløsning tæt
på borgeren. De konkrete konsekvenser og deres omfang fremgår ikke af
regionens plan.
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Strukturændringer
Regionens spareforslag i forhold til kommende strukturændringer peger på en
samling af specialområder med henblik på at styrke kvalitet og faglighed,
samt skabe muligheder for stordriftsfordele.
Med strukturændringerne fokuseres på en region i balance og på hensynet til
patienternes adgang til behandling trods dét, at en reduktion i antallet af
afdelinger vil medføre en centralisering af visse typer af behandlingstilbud.
Syddjurs Kommune gør i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af lige
adgang til sundhed og vil gerne udtrykke bekymring for, om centraliseringen
af opgaven kan betyde længere transporttid for nogle borgere, og om alle
borgere har lige adgang til bl.a. trombolysebehandling.
Medicin
Syddjurs Kommune finder det positivt, at der med regionens forslag sættes
øget fokus på reducering af polyfarmaci.
Digitalisering
Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at regionens fokus på øget brug af
digitalisering er en rigtig prioritering – herunder at det fremgår af planen, at
digitalisering både skal sikre kvalitet for borgeren og økonomiske besparelser.
Reduktion af ambulante besøg
Syddjurs Kommune har en åben tilgang til at være med i planlægningen af
eventuel flytning af opgaver. I planlægningen vil vi lægge vægt på at
finansieringsvilkårene er aftalt.
Regionens spareforslag lægger op til en besparelse på 60 mio. kr. i 2020
gennem reducering af ambulante besøg. Syddjurs Kommune efterlyser i den
forbindelse en mere detaljeret vurdering af spareplanens konsekvenser for
den kommunale økonomi, og hvad der forventes af den enkelte kommune.
Som forslaget foreligger, er det ikke muligt for kommunen at danne sig et
overblik over de afledte konsekvenser.
Generelt finder Syddjurs Kommune det helt afgørende, at regionen leverer et
mere fuldstændigt billede af besparelsernes effekter for den kommunale
medfinansiering.
Reduktion af akut aktivitet
Regionen lægger med forslaget op til, at en række patientforløb kan
forebygges ved en mere proaktiv indsats og ved udvikling og etablering af
andre typer tilbud end akut indlæggelse på hospitalet. Syddjurs Kommune er
enig i denne transformation og er også enig i, at opgaven er et fælles
anliggende mellem region, kommuner og almen praksis. Kommunen ser
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derfor frem til at få kendskab til de konkrete initiativer, der kan understøtte
dette samarbejde.
Samlet set ser Syddjurs Kommune frem til at indgå i en tæt dialog med
Region Midtjylland omkring udmøntningen af de enkelte spareforslag i det
omfang, spareplanen vedtages.
Med venlig hilsen
På Byrådets vegne

Ole Bollesen
Borgmester
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