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Høringssvar fra HovedMed-udvalget (HMU), Hospitalsenhed
Midt, vedrørende Region Midtjyllands budget 2022
HMU på Hospitalsenhed Midt har på ordinært møde den 30. august
drøftet forslag til budget for 2022.
HMU finder det positivt og væsentligt, at der ikke i budgettet for 2022
er lagt op til nye generelle besparelser. Der er derudover behov for,
at budgettet giver mulighed for håndtering af udfordringer på de
enkelte hospitaler.
HMU har noteret sig, at der er et økonomisk råderum, der bevirker,
at Regionsrådet kan bevilge midler i 2022-budgettet, der sikrer et
realvækstbidrag til hospitalet og dermed letter hospitalets
udfordringer.
HMU ser behov for, at hospitalerne hver især får mulighed for at
kunne anvende midlerne dér, hvor behovet vurderes at være størst.
Arbejdsmiljøet på hospitalet er i disse år under stort pres. Hospitalet
modtager flere patienter til behandling og skal varetage flere og mere
komplekse opgaver. For at hospitalets ansatte kan håndtere dette
stigende pres, er der behov for flere ressourcer.
Blandt de udfordringer, som i øjeblikket præger hospitalerne, er
rekruttering og fastholdelse - ikke mindst i afdelinger med mange
akutte patienter.

Investeringsplan
HMU finder, at det vil være meget væsentligt, at der sker en
renovering af sengeafsnittene som opfølgning på den tværgående
analyse af sengestuer. Der er stor forskel på bygnindsstandarden på
de forskellige matrikler i Region Midtjylland.
Der er flere steder udfordringer med arbejdsmiljøet, som følger af
utidssvarende rumstandarder.
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HMU finder det vigtigt, at regionen fastholder vedligeholdelsen af
regionens bygninger i forhold til bygningssynet, således at det
betydelige bygningsmæssige efterslæb fortsat prioriteres.
Endelig finder HMU det væsentligt, at der i investeringsplanlægningen
sker en prioritering af andre konkrete behov på hospitalerne. HMU er
opmærksom på, at omfanget af investeringsbehov udfordrer de
rammer, der er til rådighed.
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