Udtalelse/Indledning v FTR på Regionshospitalet Herning, Marianne Bjørn
Mødet står i indkaldelsen som ændret, så nu må jeg være med.
Vi har 30 min
Margit m.flere har lavet et lille indlæg og det vil jeg starte med, hvorefter der er indlæg fra
flere faggrupper.
Så jeg starter med indlægget, som også kan anvendes som udtalelse efter mødet. Derfor er I
velkomne til at komme med ændringer, så kan vi se på det igen.

ER MÅLET STADIG ET SUPERSYGEHUS I VEST ?
Hvis ja, hvordan kan man så foreslå fraflytning af specialer fra Vest mod Øst i regionen?
Det drejer sig bla om Hæmatologi, Blodbank, Mikrobiologi og Mammakirurgi. Flere af disse
specialer er en del af det at være et kræftcenter, som Hospitalsenheden Vest, HEV, er udpeget
til at være af Sundhedsstyrelsen. Det er en amputation, der giver en skævvridning i
Regionen!!
Vi har et geografisk stort optageområde, derfor mener vi det er vigtigt, at det kommende
supersygehus i VEST dækker alle vitale specialer. Regionsrådet har sagt de vil have en
region en balance, så skal der jo også være balance i sygehusvæsenet i Øst og Vest.
Personalet ser med stor bekymring på de udmeldte besparelser i regionen på 500 mill, heraf
skal de fleste findes på sygehusene. Administrationen i regionen rammes også hårdt, her er
det hver 7. medarbejder der skal væk.
Udover de mange millioner vi skal spare i Vest, skal vi øge aktiviteten, sådan at vi for hver
100 patienter vi har idag, skal have 10-12 patienter mere igennem systemet i det samme
tidsrum og for den samme økonomi. Vi kan vanskeligt forestille os at denne
omstilling/besparelse kan effektueres uden, at det går ud over patienterne.
Hvis de fremlagte forslag vedtages, ser vi også i Vest en stor risiko for, at de patienter, der
har længst til behandling søger over i det private eller til en anden region og det vil forværre
den økonomiske situation yderligere.
Næsten alt kan ordnes ambulant ifølge oplægget, og vi kan samtidig skære ned på antallet af
ambulante besøg, så det bliver næsten gratis. Patienter, som idag er i Ringkøbing, skal sluses
ind i Herning eller Holstebro, uden der følger økonomi med. Hele besparelsen tilfalder den
store pulje i regionen.
Selvom patienterne behandles ambulant, så skal de stadig gennem de samme kliniske
undersøgelser, røntgenundersøgelser, blodprøver, samtaler, breve, svar mv - Intet er gratis!!!
Forslagene fra regionen er fremadrettede omstillinger, men i Vest er vi lige nu i gang med
store interne besparelser og sengerokader. Mange af de hårdest ramte afsnit rammes igen af
de regionale forslag. Personale, som lige har været igennem omrokeringssamtaler, og har
beholdt et job, risikerer nu at miste det.

