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Høringssvar fra HovedMed-udvalget (HMU), Hospitalsenhed 
Midt, vedrørende Region Midtjyllands budget 2023 

 

 

HMU på Hospitalsenhed Midt har på ordinært møde den 22. august 

drøftet forslag til budget for 2023. 

 

HMU finder det væsentligt og nødvendigt, at der ikke i forslaget til 

budgettet for 2023 er lagt op til nye generelle besparelser.  

 

HMU har noteret sig, et økonomisk råderum, der bevirker, at 

Regionsrådet kan bevilge midler i 2023-budgettet, der sikrer et 

realvækstbidrag til hospitaler og dermed letter hospitalernes 

udfordringer. 

 

Arbejdsmiljøet på hospitalerne er i disse år under et stigende pres. 

Borgerne har store forventninger til sundhedsvæsenet, og 

hospitalerne modtager flere patienter til behandling og skal varetage 

flere og mere komplekse opgaver. For at hospitalets ansatte kan 

håndtere dette pres, er der behov for tilførelse af ressourcer og et 

stabilt politisk fokus på at forbedre rekrutteringen og modtagelsen af 

nyt personale. Ligeledes bør der være fokus på at fastholde 

personalet og sikre en vedvarende kompetenceudvikling af erfarende 

personaler.  

 

HMU ser et behov for fokus på, hvordan der i fremtiden sikres 

balance mellem opgaver og ressourcer – herunder også derved, at 

samfundets forventninger til sundhedsvæsenet bringes i bedre 

overensstemmelse med det mulige.  

 

De enkelte hospitaler står med lidt forskellige udfordringer, og det er 

derfor vigtigt, at budgettet i størst muligt omfang giver mulighed for 

håndtering af udfordringer på de enkelte hospitaler. 

 

På hospitals- og afdelingsniveau er der på en række punkter 

økonomisk ubalance. Blandt andet fordi rekrutteringsudfordringerne 

ofte fører til, at der må vælges dyrere løsninger (fx vikarer, mer- og 

overarbejde samt introduktion af nye faggruppekombinationer, som i 

hvert fald midlertidigt fordyrer driften).  

 

 

Region Midtjylland 
Koncernøkonomi 

Den 26. august 2022 

J.nr. 1-21-100-10-22   

Thorkil Mogensen 

Dir. tlf. +45 7844 1403 

Thorkil.mogensen@.rm.dk 

 

 

 

 

Den xx. xxxxxx 201x 

J.nr.   

Navn Efternavn 

Dir. tlf. +45 xxxx xxxx 

xxxxxxxx@.rm.dk 

 

 

Side 1 



 

Side 2 

Investeringsplan  

HMU ser med bekymring på det betydelige misforhold mellem behov for og midler til 

investeringer. 

 

HMU finder det bl.a. væsentligt, at der hurtigt sker en renovering af en række sengeafsnit – og 

at der prioriteres andre væsentlige investeringer. Dette vil have en stor betydning for patienter 

og for arbejdsmiljøet.  

 

Desuden er et tilstrækkeligt niveau for investeringer i udstyr og teknologi afgørende for den 

udvikling, som kræves for at skabe bedre balance i sundhedsvæsenet i fremtiden. 
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