Høringssvar
Ringkøbing i januar 2011.
Regionsrådet i Region Midtjylland.
Vedr. Omstillingsplan – RM.2011-2012 besparelsesforslag. - Forslag 3.2 – Regionshospitalet Ringkøbing.
På vegne af Støtteforeningen for Regionshospitalet Ringkøbing, Ældre Sagen i Ringkøbing-Skjern
Kommune og Ældrerådet i Ringkøbing-Skjern Kommune fremsender vi vore anbefalinger, kommentarer og
holdninger til ovenstående besparelsesforslag udarbejdet af regionens embedsmænd.
Forslaget om at nedlægge Regionshospitalet Ringkøbing virker for borgere, patienter og personale helt
uforståeligt og uanstændigt, idet regionsrådet så sent som 21. juni 2010 indgik forlig (med 39 stemmer
for) om bl.a., at Regionshospitalet Ringkøbing skal bestå indtil DNV, Gødstrup kommer i gang!
Vi må på det kraftigste opfordre jer politikere til at træde i karakter, feje forslaget om at nedlægge
eller reducere Regionshospitalet Ringkøbing af bordet og følge det vedtagne forlig.
Vi må desuden - som vi i april 2010 påpegede overfor regionsrådet - fastholde:
At de resterende 15 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Ringkøbing altid er fuldt belagt og kan
virke som stødpude for andre hospitaler, og at disse sengepladser er effektive og økonomiske at opretholde.
At efterbehandlingen af de medicinske patienter ofte kræver en længere indlæggelsestid og er i overtal hos
den ældre del af befolkningen - med stor social opmærksomhed ikke mindst i yderområderne - hvor der i
forvejen også er lang vej for pårørende til de syge. Desuden bor vi i et område med meget ”tynde” offentlige
befordringsmuligheder.
At den dagkirurgiske enhed er en effektiv ortopædkirurgisk klinik med meget dygtige læger og
behandlersygeplejersker. En enhed der er med til at reducere ventelisterne på området.
At friklinikken som regionen selv har været med til at opbygge og gøre til en up to date klinik også er med til
at højne regionshospitalets effektivitet og standard.
At der i dag er en særdeles velfungerende røntgen-afdeling, som arbejder tæt sammen med husets øvrige
enheder.
At Regionshospitalet Ringkøbing desuden har en velfungerende og højt estimeret sårklinik.
At regionsrådet har vedtaget lægedækning af akutklinik daglig fra kl. 08.00 – 22.00. (I praksis må vi
konstatere, at driften i tidsrummet 15.00 -22.00 af ukendte årsager endnu ikke er kommet i gang!!)
At der i regionshospitalets dækningsområde kan befinde sig op til 70.000 feriegæster.
Med tak for muligheden for at blive hørt i debatten og med en stor forventning om, at vore bemærkninger
bliver taget til efterretning forbliver vi,
med venlig hilsen.
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