Høringssvar til Region Midts forslag til budget 2020 fra Overlægerådet
og tværfaglig gruppe ved Regionshospitalet Silkeborg
Som indledning til vores høringssvar vil vi understrege, at vi med tilfredshed noterer os, at Budget 2020
giver AUH en tiltrængt økonomisk hjælp. Sundhedsvæsenet er afhængige af både et velfungerende
universitetshospital og velfungerende regionshospitaler. Størsteparten af de hospitalsbehandlede patienter
håndteres af regionshospitalerne. AUH er således også meget afhængige af velfungerende
regionshospitaler, hvis universitetshospitalet skal kunne løfte sine opgaver.
Befolkning i Danmark undergår i disse år store ændringer. Befolkningen bliver ældre og lider typisk af flere
samtidige kroniske sygdomme. Dette fordrer at sundhedsvæsenet gennemgår en udvikling således at
sundhedstilbuddet stemmer med de øgede krav. Regionshospitalet Silkeborg er efter beslutning i
Regionsrådet udpeget til at være regionens udviklingshospital for netop effektive tværfaglige ambulante
tilbud. Denne opgave har vi løst så godt, at vi har et bud på den nødvendige udvikling af fremtidens
sundhedsvæsen. Den nødvendige omstilling fra omkostningstunge ufleksible indlæggelsesforløb til costeffektive patientvenlige tværfaglige ambulante forløb af høj kvalitet.
I forslag til Budget 2020 nævnes naturligvis de særlige udfordringer for AUH og udfordringer for Randers
og Horsens, hvorimod de særlige udfordringer i Silkeborg slet ikke nævnes.
Sparekravene som Regionshospitalet Silkeborg er blevet præsenteret for udgør godt 16 mio kr, heraf 11,4
mio kr alene i Diagnostisk Center. Besparelserne i Diagnostisk Center udgør 5,7% af budgettet, hvilket er
mere end den besparelse som politikerne fandt det urealistisk at gennemføre på AUH.
Hertil kommer en overvejet fjernelse af endnu en NISA-seng fra Silkeborg. Reduktionen med en seng på
intensivafdelingen i Silkeborg er problematisk for patientbehandling, tryghed, rekruttering og udvikling
og medfører en flytning af en økonomi på ca 3,5 mio kr yderligere fra Silkeborg. Nedlæggelse af en NISA
seng vil samtidigt betyde mindre indtægter til Region Midt for behandling af udenregionspatienter.
Det har været meldt ud, at besparelserne i Silkeborg er de samme som de generelle sparekrav alle andre
afdelinger præsenteres for. Men det er ikke korrekt:
1. Det Regionale Rygcenter, der efter beslutning i regionsrådet er placeret i Silkeborg, er hidtil delvis
finansieret midlertidigt via midler fra vakante stillinger i Diagnostisk Center. Stillinger som tidligere
hospitalsledelse har godkendt og lovet finansieret, et løfte som den nye hospitalsledelse ikke
ønsker at overholde. Da der ikke længere er vakante stillinger i Diagnostisk Center, står det
Regionale Rygcenter derfor reelt uden den nødvendige finansiering. Disse og andre aftalte
ansættelser, der nu ikke finansieres resulterer i et underskud / ubalance på Diagnostisk Centers
budget på ca 5,5 mio kr.
2. Regionen har valgt at spare 60 mio på det ambulante område fordelt efter antal ambulante.
Silkeborg rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet Silkeborg har arbejdet metodisk med et
udviklingsarbejde for at ændre ressourcetunge og ufleksible patientforløb under indlæggelse til
effektive, prisbillige, patientvenlige ambulante forløb af høj kvalitet. Desuden har Silkeborg hjulpet
andre hospitaler og set mange patienter uden for eget optageområde via Friklinik og
bagstopperfunktion for hele regionen resulterende i, at mere end hver 5. ny-udredning i regionen
sker i Silkeborg.

Vi vil derfor appellere til regionsrådet, at de i lighed med de øremærkede midler til AUH også øremærker
midler svarende til de ekstraordinære sparekrav, som Regionshospitalet Silkeborg bliver præsenteret for.
Derved sikres, at udviklingsarbejdet i Silkeborg kan fortsætte til glæde for borgerne, regionen og
sundhedsvæsenet i Danmark. Tilførsel af midler er nødvendigt, hvis ikke Regionshospitalet Silkeborg skal
gå fra at være udviklingshospital til at være et afviklingshospital.
Af vital betydning for Regionshospitalet Silkeborg er endvidere, at man ikke rammer vores intensiv
afdeling med nye nedskæringer.
Regionsrådet bør overveje at fjerne de uigennemtænkte grønthøsterbesparelser på det ambulante
område. Dette vil også i høj grad hjælpe Aarhus Universitetshospital og de øvrige hospitaler i Region
Midt. Grønthøsterbesparelser rammer altid de afdelinger, der er længst fremme i udviklingen. Fjernelse
af de ambulante besparelser vil give mulighed for at gennemanalysere det ambulante område til
afklaring af, om hvor der kan reduceres i hospitalsambulatorier uden at det går ud over kvalitet og
sikkerhed for patienterne. Gennemføres de ambulante besparelser som planlagt vil resultatet
uundgåeligt være længere ventetider og udgifter til udredning og behandling i det private.
Anlæg:
Regionshospitalet Silkeborg har som det eneste hospital i Region Midt fået afsat 0 kr til anlæg i de
kommende år. Dette til trods for at der foreligger konkrete planer og gavlbyggeri, der ville kunne
afhjælpe de store pladsproblemer på hospitalet. Regionsrådet bør afsætte midler til dette projekt.
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