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Høringssvar fra Hoved Med-udvalget (HMU) i Hospitalsenhed
Midt vedrørende Region Midtjyllands budget 2021
HMU på Hospitalsenhed Midt (HE Midt) har på ordinært møde den 27.
august drøftet forslag til budget for 2021.
HMU kan med en vis lettelse konstatere, at der ikke i budgettet for
2021 er lagt op til nye generelle besparelser. Dog indeholder budget
2021 tidligere vedtaget stigning i besparelserne på den ambulante
aktivitet fastsat i budget 2020. HE Midt er ved at implementere disse
besparelser i budget 2021.
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HE Midts varige budget er under betydeligt pres. Det udfordrer
muligheden for at levere på et højt fagligt niveau.
Arbejdsmiljøet på hospitalet er i disse år under stort pres – bl.a. som
følge af den demografiske udvikling. HE Midt modtager flere patienter
til behandling og skal levere på flere og mere komplekse løsninger.
For at HE Midts ansatte kan håndtere dette stigende pres, er der
behov for ressourcer til at sikre kapacitet, kvalitet, og som kan sikre
fokus på kompetenceudviklingen hos den enkelte medarbejder.
I forslaget til budget 2021 er der et økonomisk råderum, der
bevirker, at Regionsrådet kan bevilge midler, der kan sikrer et
realvækstbidrag til hospitalet og dermed letter fremtidens
udfordringer - til gavn for arbejdsmiljøet. HMU vil opfordre til, at
Regionsrådet anvender råderummet på en måde, der sikrer balance
mellem regionens borgere og mellem hospitalsenhederne, som alle
står over for økonomiske udfordringer, og med et lokalt råderum til at
varetage hospitalsspecifikke behov.

Investeringsplan
HMU finder, at det vil give god mening at der sker en opdatering af
Bygningssynet, som er igangsat i 2020. Herved kan HE Midts såvel
som de øvrige hospitalers bygningsmæssige projekter indgå på
korrekt vis i prioriteringen af Investeringsplanen.
HMU ser frem til, at Investeringsplanen prioriterer det betydelige
bygningsmæssige efterslæb, som eksisterer på alle HE Midts fem

matrikler. Herunder at man også i prioriteringen af projekter lader
arbejdsmiljøhensyn veje tungt i vurderingen.
HMU ser frem til, at vi også i fremtiden kan løse vores opgaver på
Hospitalsenhed Midts fem matrikler på en arbejdsmiljømæssig
acceptabel måde.

På udvalgets vegne
Thomas Balle Kristensen
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