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Tværfagligt Specialeråd for Kardiologi ser med stor bekymring 
på det fremsendte spareforslag, idet: 

• Rammen for den kardiologiske opgavevaretagelse er i 
forslaget den nuværende hospitalsstruktur. Frem for at 
se på løsninger som ville kunne være holdbare langt ud i 
fremtiden, og som ville nødvendiggøre at den 
organisatoriske ramme for kardiologien blev sat mere 
dybtgående i spil, har man fastholdt de overordnede 
rammer og fokuseret besparelserne på relativt få 
funktioner 

• Processen er foregået særdeles utilfredsstillende: 
o Direktionen for Region Midt og Klinikforum 

inviterede 30. april 2018 til workshop om den 
elektive kardiologi i RegionMidt. Workshoppen var 
planlagt til afholdelse 27. juni, 2018. Dette 
initiativ blev vel modtaget af Specialerådet. Ved 
flere møder har vi derfor forberedt deltagelse på 
workshoppen gennem diskussion af forskellige 
modeller for reorganisering af den elektive 
kardiologi i regionen. Ambitionen har først og 
fremmest været at højne kvaliteten af 
patientbehandlingen, men samtidigt at fokusere 
på optimering af ressourceforbrug og dermed “få 
mere kardiologi for pengene" 

o Den planlagte workshop blev i mail af 14. juni 
2018 udsat til 10. oktober under henvisning til, at 
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Side 2 

koncernledelsen var meget optaget af arbejdet 
med budgettet for 2019-2021, hvorefter 
spareforslaget blev sendt i høring 20.08.2018 

o En høringsfrist på kun 10 dage er uacceptabel kort 
omend den korte frist var varslet 

o Processen synes ikke at have levet op 
til  "Principper for rådgivning via de tværfaglige 
specialeråd i Region Midtjylland” (link til 
dokumentet findes i Note 1), som blev politisk 
vedtaget på møde i Regionsrådet den 27. 
september 2017 under punkt 15 på 
dagsordenen, Sagnr.: 1-31-72-178-12 (Note 1) 

• Den sundhedsfaglige rådgivningsprocesproces i 
spareforslaget er således forbigået og vi finder det 
fremlagte forslag utilstrækkeligt gennemarbejdet 
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Note 1 af 1: 
http://www.rm.dk/politik/regionsradets-
moder/dagsordener/?SelectedYear=2017&SelectedMeetingId=2329#Godken
delseafkommissoriumfortværfagligespecialeråd 


