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Høringssvar fra HovedMed-udvalget (HMU) Hospitalsenhed 

Midt vedrørende Region Midtjyllands budget 2020 

 

HMU på Hospitalsenhed Midt har på ordinært møde den 25. septem-

ber drøftet forslag til regionens budget for 2020. HMU kan med en vis 

lettelse konstatere, at der ikke i budgettet for 2020 er lagt op til nye 

generelle besparelser på hospitalerne, men at der tværtimod er et 

betydeligt økonomisk råderum til politisk prioritering som følge af 

økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner.   

 

HMU er bekymret for, om den fordeling af de økonomiske midler, der 

lægges op til, i tilstrækkeligt omfang sikrer balance mellem de for-

skellige hospitalsenheder i Region Midtjylland, som alle er i eller står 

over for økonomiske udfordringer. Uden en balanceret økonomisk 

udvikling vil der være stor risiko for at svække sammenhængskraften 

i Region Midtjylland og svække den lighed mellem borgerne, der bør 

være, hvad angår tilbud om hospitalsbehandling. 

 

Alle hospitaler i Region Midtjylland står i økonomiske udfordringer nu 

og i de kommende år. Hospitalsenhed Midt skal i 2019 og 2020 spare 

i alt 117 millioner kroner. De 117 mio. kroner svarer til knap 5 pro-

cent af Hospitalsenhed Midts samlede budget på 2,4 mia. kroner. 

Dertil kommer endnu ikke kendte besparelser fra neurologi og neuro-

rehabilitering som følge af budget 2019, interne ubalancer i drifts-

økonomien for centre og afdelinger samt en yderligere stigning i be-

sparelseskravet fra 2021.  

 

HMU på Hospitalsenhed Midt anerkender, at der er udfordringer på 

Aarhus Universitetshospital, som udgør en risiko for hele Regionen – 

og anerkender endvidere det politiske ønske om at reducere udfor-

dringerne.  

 

HMU mener - på linje med tidligere politiske udmeldinger - at et 

stærkt universitetshospital og stærke regionshospitaler er hinandens 

forudsætninger og væsentligt for et godt sammenhængende regionalt 

sundhedsvæsen. 

 

Det er derfor svært at forstå for ansatte på Hospitalsenhed Midt, at 
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Side 2 

regionshospitalernes udfordringer – herunder enhedens besparelses-

udfordring på 117 mio. kroner ikke nævnes i oplægget til prioritering 

af de frie midler. Hospitalsenhed Midt har store udfordringer med at 

realisere besparelserne uden at gennemføre væsentlige forringelser 

for patienter, pårørende og personale.  

 

HMU Hospitalsenhed Midt har i økonomiaftalen blandt andet noteret 

sig, at en del af intentionen med de ekstra midler til regionerne er at 

finansiere de stigende udgifter, som følger af den voksende ældre 

befolkning og et øget behandlingsbehov. Det er også fremgået af de-

batten, at der skulle ansættes flere medarbejdere i sundhedsvæse-

net. 

 

Set i det lys er HMU bekymret for, om oplægget til politisk prioritering 

gør det muligt at opfylde de landspolitiske intentioner. Det vil med 

den politiske prioritering, som budgetforslaget lægger op til, ikke væ-

re muligt at ansætte ekstra personale på Hospitalsenhed Midts hospi-

taler. Man vil i stedet skulle reducere antallet af stillinger, mens vi ser 

en vækst i ældre, multisyge patienter. 

 

HMU er ligeledes bekymret for, at der kan blive lagt op til en udsæt-

telse af de længe ventede muligheder for at sikre de bygningsmæssi-

ge rammer for at kunne løse opgaverne på alle fire matrikler i Hospi-

talsenhed Midt. Det er en stor udfordring at finansiere de investerin-

ger i udstyr og bygningsmæssige rammer, som er en nødvendighed 

for at optimere og løse de fremtidige opgaver. 

 

Uanset det positive i en økonomiaftale med råderum i 2020 står hele 

sundhedsvæsenet i en situation med stigende balanceproblemer mel-

lem opgave- og efterspørgselspres på den ene side og finansierings- 

og rekrutteringsmuligheder på den anden. Derfor er der brug for fast 

og stabilt fokus på transformation af kerneopgaverne, effektiv drift og 

den rette aktivitet med høj produktivitet på alle hospitalsenheder. 

 

HMU på Hospitalsenhed Midt vil derfor opfordre regionsrådet til at 

fastholde balance og sammenhængskraft på tværs af hospitaler med 

mulighed for at opfylde økonomiaftalens intentioner på alle hospitals-

enheder. Det vil fremme stabilitet i Region Midtjylland og mulighed 

for at holde fokus på de langsigtede forandringer og løbende effekti-

visering, som er nødvendige at gennemføre på hospitalerne for at 

tilpasse til de kommende demografiske udfordringer. 

 

På udvalgets vegne 
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