Til medlemmerne af Regionsrådet Region MIDT
Kommentarer til regionens spareplan
Med beklagelse kan vi konstatere, at forslaget bl.a. omfatter lukning af sengeafsnittet på
Regionshospitalet Grenaa, som selvsagt vil få store konsekvenser for den lokale befolkning – her
tænkes især på den ældre medicinske patient eller den kroniske patient, som bl.a. er indlagt til
rehabilitering eller medicinsk behandling for eksempelvis en lungebetændelse.
Nedlæggelsen af sengeafsnittet vil betyde store ekstra befordringsudgifter for regionen, som kun
regner med øgede udgifter for 20 mio. kr. i 2012. Dette tal dækker hele regionen. Hvordan man er
kommet frem til dette beløb, vides ikke, men erfaringen viser, at beløbet vil blive væsentligt højere
– og hvad skal så spares væk?
Regionen har undersøgt, hvor mange af de indlagte patienter fra Djursland, som bliver indlagt i
Grenaa. Man kommer frem til at hele 96% bliver indlagt på andre af regionens hospitaler, hvilket så
taler for en nedlæggelse af sengeafsnittet i Grenaa. Regionshospitalet Grenaa modtager ikke akutte
patienter, men kun visiterede patienter fra Regionshospitalet Randers. Kun patienter med såkaldt
åben indlæggelse og blodtransfusionspatienter indlægges direkte fra eget hjem på sengeafsnittet.
Nu kan en undersøgelse udarbejdes på mange måder – alt efter hvilket resultat man ønsker. Hvis
man (som man åbenbart har gjort) har opgjort samtlige indlæggelser indenfor en given periode, så
får man selvfølgelig det nævnte resultat.
Foretages undersøgelsen på en anden måde, fremkommer et andet resultat. Eksempelvis kunne man
have undersøgt – med udgangspunkt i den lille sengekapacitet – hvor mange ældre medicinske og
kroniske patienter, der indlæggelses i Grenaa og som bor på Djursland. Så vil procentdelen være
væsentlig højere for vores målgruppe.
Det sidste aspekt jeg vil berøre, er det moralske. Djursland tilhører ”Udkants Danmark”, hvor der er
langt til nærmeste hospital og andre sundhedstilbud. Befolkningen på Djursland har mange ældre
medborgere, som har brug for et nærsygehus til de ukomplicerede forløb, som ikke kan varetages af
hjemmeplejen og hvor deres pårørende ikke skal køre over 60 km x 2 for at besøge dem. Ofte er de
pårørende jo også ældre mennesker, som ikke bare kan tage bilen og køre til Randers.
Vi kan simpelthen ikke være bekendt at tilbyde vores ældre medborgere en sådan behandling.
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