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Budget 2023 – Høringssvar fra Regionshospitalet Randers 

 
HMU på Regionshospitalet Randers har på ekstraordinært møde den 
19. august drøftet forslag til budget 2022 for Region Midtjylland. 
Ledere og medarbejdere i HMU har følgende bemærkninger til 
budgetforslaget.  
 
Investeringsplan 

Regionshospitalet Randers vil gerne være et attraktivt hospital for patienter og medarbejder, 
men vi er i nogle fysiske rammer, som udfordrer dette. HMU´s medlemmer er derfor meget 
bekymret for det pressede anlægsbudget, og at der skal prioriteres i allerede prioriterede 
projekter. Det undrer HMU, at en ekstraordinær situation i 2023 er bygget ind i budget-
lægningen for næste mange år i investeringsplanen. I økonomiaftalen står der eksplicit, at 
årets anlægsniveau er ekstraordinært, og HMU opfordrer derfor til at budgettet for de 
efterfølgende år genovervejes. Rigtig mange ting peger nemlig på, at hospitalet har et enormt 
behov for at komme i gang med en opdatering og renovering af nedslidte lokaler og bygninger 
samt utidssvarende funktioner.  
 
Det har stor betydning for arbejdsmiljøet at arbejde i nedslidte og utidssvarende rammer. 
Foruden den betydning det har for de nuværende ansatte på hospitalet, så er et dårligt 
arbejdsmiljø også en betydelig faktor i rekrutteringen af nye medarbejdere. 
 
Koncern HR har påpeget en væsentlig arbejdsmiljø-udfordring på hospitalets 4-sengsstuer. 
Udfordringen er løst på de mindste 4-sengsstuer, men der er forsat 4-sengsstuer i anvendelse 
på hospitalets øvrige sengeafsnit. HMU håber, at der tages højde for at den regionale 
sengeanalyse viser, at Regionshospitalet Randers er det hospital i regionen, som har størst 
behov for en opgradering og renovering i forhold til arbejdsmiljø samt funktionelle og tekniske 
krav. 
 
Arbejdsmiljøet er ligeledes presset på operationsstuerne, hvor små operationsstuer gør det 
vanskeligt at have tilstrækkelig arbejdsplads, når de apparater, som har gjort, at vi kan 
indfører nye operationsmetoder til gavn for patienterne, fylder mere.  
Der er endvidere stor risiko for at den aldrende bygningsmasse vil medfører nedbrud på 
tekniske anlæg, som vil indebære betydelige driftsstop over en længere periode. Det vil få 
betydning for patienterne, som ikke vil kunne få deres skanning, udredning eller behandling, 
de er berettiget til.  
 
Forholdene på hospitalets neonatalafdeling lever på ingen måde op til en tidssvarende 
neonalafdeling - både hvad angår pladsforhold til vores mindste patienter, deres forældre, 
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medarbejdere og apparatur samt krav til moderne neonatalafdeling i forhold til elsikkerhed og 
forsyningssikkerhed. 
 
Samlet set har HMU en bekymring for, at der med tiden opstår en risiko for 
patientsikkerheden, hvis ikke RH Randers kommer i gang med til- og ombygning.  
 
Ledere og medarbejdere har i efteråret 2021 og foråret 2022 brugt tid og energi på 
brugerprocesser med henblik på at kvalificere Etape 3C af RH Randers generalplan. Det bliver 
meget vanskeligt at forklare hospitalets medarbejdere, at den store etape, som for alvor gør 
noget ved de nedslidte og forældede lokaleforhold på hospitalet, udskydes. Det er til at holde 
ud at være i, når der er noget at se frem til, men det er meget vanskeligt, når der ikke er en 
kendt og realistisk tidshorisont. 
 
HMU vil derfor på det kraftigste appellere til, at Regionshospitalet Randers får mulighed for at 
igangsætte Etape 3C, og dermed komme i gang med at opdatere de nedslidt og utidssvarende 
rammer, som medarbejder og patienter opholder sig i.  
 
Prioritering af alle faggrupper 

HMU bemærker, at der er i forslag til budget 2023 er der afsat 27,6 mio. kr. til stigende 
udgifter til lægelige uddannelser, og det er positivt. Midlerne dækker dog kun den centrale 
medfinansiering af de lægelige uddannelser. Der en tilsvarende udgifter på hospitalerne, men 
de dækkes ikke i forslag til budget 2023. Disse stigende hospitalsudgifter skal dermed findes i 
hospitalernes eget driftsbudget, hvilket bekymrer HMU. 
 
Det undrer endvidere HMU, at der kun er fokus på de lægelige uddannelser i budgetlægningen. 
HMU anbefaler, at der sker en prioritering af alle faggrupper regionalt, eksempelvis uddannelse 
af anæstesi- og intensiv sygeplejersker, og ikke kun de lægelige uddannelser.  
 
Driftsøkonomi 

HMU konstaterer med tilfredshed, at der er en pulje til politisk prioritering på 204,2 mio. kr. i 
Region Midtjylland. HMU vil opfordre til, at denne del af råderummet i budget 2023 øremærkes 
til hospitalerne til at dække den demografiske udvikling. Hospitalerne er udfordret med hensyn 
til et stigende antal borgere i regionen, flere ældre, høj akut aktivitet, flere fødende og flere 
kronikere. Det er væsentligt, at der ved en tildeling af demografimidler også tages højde for 
hospitalernes grundvilkår.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
HMU, Regionshospitalet Randers 
 
 
 Formand    Næstformand 
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