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HMU på Aarhus Universitetshospital (AUH) har drøftet det fremsendte
materiale og fremsender hermed bemærkninger.
1. Overordnede bemærkninger til forslag til budget 2022
HMU finder det positivt, at den realvækst der er i økonomiaftalen
mellem Staten og regionerne betyder, at der i forslag til budget 2022
for Region Midtjylland ikke er lagt op til generelle eller specifikke
besparelser.
HMU ønsker dog at gøre opmærksom på, at AUH som en del af det
regionale budget for 2020 reelt blev pålagt et nyt årligt sparekrav på
ca. 25 mio. kr., idet den hidtidige regionale pulje til finansiering af
nye højt specialiserede behandlinger blev lukket. Dette sparekrav er
stadig intakt og realiseres med store konsekvenser på AUH, da
finansiering til at igangsætte nye højt specialiserede behandlinger
blandt andet sker ved besparelser på andre patientrettede ydelser.
HMU på AUH ønsker at gøre opmærksom på, at COVID-19 har
medført udfordringer på arbejdsmiljøet på AUH som konsekvens af
ændrede arbejdsgange, brug af værnemidler, udlån af personale til
andre afdelinger og generelt et stort pres på personalet. Nuværende
situation med pukkelafvikling og en igangværende sygeplejerskekonflikt bedrer ikke på dette forhold, og HMU på AUH ønsker at
udtrykke sin bekymring for, at personalet er nedslidt.
Der er generelt behov for at afsætte midler til kompetenceudvikling,
rekruttering og fastholdelse af personale, så der sikres hænder nok til
de fremtidige opgaver.
2. Bemærkninger til prioriterede områder i forslag til budget
2022
Forslaget til budget 2022 indeholder oplæg til politisk prioritering af
midler til en række beskrevne områder og til områder, hvor der
konstateres uafviselige udgifter.

Side 1/4

HMU finder det generelt positivt, at der synes at være taget højde for
en række uafviselige udgifter og at der med forslag til politiske
prioriteringer tages skridt til at adressere en række væsentlige behov
på Sundhedsområdet i Region Midtjylland.
HMU på AUH ønsker at afgive følgende bemærkninger til enkelte af
de beskrevne forslag.

2.1 Forslag til politiske prioriteringer
2.1.1 Hospitalsmedicin
HMU på AUH finder det positivt at der prioriteres 103 mio. kr. til
stigende udgifter inden for hospitalsmedicin.
2.1.2 Lægelige uddannelser – Centrale udgifter
HMU på AUH finder det positivt og fremsynet at der oprettes flere
hoveduddannelsesstillinger og at finansiering hertil indgår i de
politiske prioriteringer. HMU på AUH vil dog gerne henlede
opmærksomheden på, at det ikke er den fulde udgift til stigningen i
hoveduddannelsesstillinger der finansieres. Hospitalernes
driftsbudgetter skal finansiere en betydelig del af udgiften, hvilket
sker ved besparelser på andre områder, som ikke er synlige eller
indgår i den politiske prioritering.
2.1.3 Privathospitaler
HMU på AUH ønsker at henlede opmærksomheden på, at det ikke vil
være muligt at afvikle den udskudte aktivitet efter COVID-19 i 2021.
Det betyder, at der må forventes stigende udgifter til privathospitaler
også i 2022, som AUH ikke har økonomi til at dække. Yderligere
kommentarer hertil er angivet nedenfor under pkt. 3.
2.1.4 Patientkontoret
HMU på AUH finder det overordentligt fornuftigt, at Patientkontoret
prioriteres med midler svarende til én stilling med deraf følgende
forventning om en forbedret service til patienterne.
2.1.5 Sundhedsklynger
Som det fremgår af aftaleteksten skal de afsatte midler finansiere de
tværsektorielle indsatser i samarbejdet. HMU på AUH finder det
fornuftigt, at den politiske prioritering afsætter midler til at finansiere
disse indsatser og ser frem til den konkrete model for udmøntning.
2.2 Uafviselige forslag
2.2.1 Livmoderhalskræftscreening
HMU på AUH finder det positivt, at der afsættes 1,5 mio. kr. til at
følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for screening for
livmoderhalskræft.
2.2.2 Regionsobduktioner
HMU på AUH finder det positivt, at der afsættes 1,5 mio. kr. til at
foretage obduktioner af pludselig og uventet døde, uden at der har
været tale om ulykker eller kriminalitet.
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2.2.3 Økonomisk ubalance på regionslageret
HMU på AUH gør opmærksom på, at forslaget beskriver merudgifter
på 34,8 mio. kr., mens det i tabellen (tabel 5) fremgår, at beløbet er
32,8 mio. kr. Under antagelse af at det korrekte beløb er 34,8 mio.
kr. finder HMU på AUH det positivt, at ubalancen på Regionslageret
håndteres med dette forslag og at der også tages hånd om både de
direkte udgifter for hospitalerne og de afledte udgifter til personale på
hospitalerne.
HMU på AUH anbefaler, at Regionsrådet følger den proces der er
igangsat med nedbringelse af merforbruget i 2024 og som andrager
9,4 mio. kr.
2.2.4 IT – licenser, kritisk drift og AmbuFlex
HMU på AUH finder det positivt, at der med forslaget sikres
finansiering til øgede udgifter til licenser, kritisk drift og til Ambuflex.
HMU ønsker at bemærke, at der ofte er en sammenhæng mellem den
regionale It afdelings volumen/opgaver og de afledte opgaver og
udgifter på hospitalerne. AUH har på linje med andre hospitaler
oplevet, at den regionale udviklings- og afregningsramme er
overskredet flere gange de senere år og den øges år for år. AUH har
således oplevet, at skulle afholde ekstraordinære udgifter til
medfinansiering af regionens IT.
HMU på AUH anbefaler derfor, at der er opmærksomhed på stram
styring og at de centralt stigende aktiviteter, der følger af forslaget,
ikke medfører stigende udgifter eller krav om ekstra aktiviteter på
hospitalerne.
2.3 Nye uafviselige behov på anlægsområdet i 2022
2.3.1 Deponering ifm. lejemål i Incuba
Beslutningen om samling af Aarhus Universitetshospital i Skejby
betød, at en række funktioner foreløbigt måtte forblive i lejede lokaler
på f.eks. Nørrebrogade, blandt andet Aarhus Universitetshospitals
administration samt simulationscentret MidtSim. HMU på AUH er
tilfredse med, at Regionsrådet tager det første skridt til at sikre nye
lokaler inden udløb af de nuværende lejekontrakter.
3. HMU på AUH´s ønsker til prioritering til budget 2022
HMU på AUH finder det meget positivt, at der er stillet forslag om
prioritering af midler inden for flere specifikke områder på AUH. HMU
på AUH ønsker at henlede en særlig opmærksomhed på, at
prioritering af midler til Udviklingsplan for AUH, Personlig Medicin,
Børneonkologi og Fødeområdet er af afgørende strategisk betydning
for AUH og for hele Region Midt.
Ydermere ønsker HMU på AUH, at knytte følgende bemærkninger til
pukkelafvikling og fremadrettet brug af privathospitaler. AUH havde
pr. marts 2021 en Covid-pukkel på 13.000 ambulante patienter og
2.400 kirurgiske patienter. Med den planlagte pukkelafvikling i
efteråret havde AUH en forventning om, at omfanget af puklen kunne
nedbringes væsentligt. Det har imidlertid vist sig vanskeligt, at
igangsætte arbejdet med pukkelafvikling i efteråret 2021 blandt
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andet grundet sygeplejerskekonflikten, som har medført en
yderligere pukkel. Desuden vil kapaciteten på AUH være udfordret i
den periode, hvor der skal afvikles ferie for det personale, der har
været konfliktramt og derfor ikke har afholdt ferie.
HMU på AUH anbefaler derfor Regionsrådet, at mulighed for øget
brug af privathospitaler, herunder den gældende finansieringsmodel i
2021, bør fortsætte frem til, at mængden af udskudte behandlinger
er nedbragt og situationen er normaliseret.
HMU ønsker at kvittere for den meget konstruktive tilgang regionen
har haft ift. økonomisk kompensation af hospitalets udgifter til
håndtering af COVID-19. HMU vil i denne sammenhæng appellere til,
at i tilfælde af at COVID-19 fremadrettet medfører betydelige
merudgifter, så vil hospitalet på lignende vis kunne kompenseres
herfor.
Endelig ønsker HMU på AUH at bemærke, at der i Region Midtjylland
ligger en betydelig del af de specialiserede funktioner på AUH. Dette
tager populationsnøglen ikke fuldt ud højde for. Der er udgifter til
forskning, udvikling, mv., som ikke indgår i populationsnøglen. Der er
derfor behov for en særskilt prioritering af midler til disse områder.

Med venlig hilsen
p.u.v.
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Kirsten Strauss
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Poul Blaabjerg
Formand i HMU
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