Kost & Ernæringsforbundets medlemmer er stolte af deres arbejde og gør en stor forskel hver dag
for rigtige mange borger i regionen. Men vi kan ikke blive ved med at levere den nødvendige
service, når der kontinuerligt skæres ned.
Alle hospitalerne i Region Midtjylland rammes af besparelserne indeholdt i Omstilling til fremtidens
sundhedsvæsen, men hospitalerne rammes meget forskelligt.
Nogle hospitaler rammes ved at skulle aflevere relativt store budgetsummer, men skal samtidigt
aflevere store opgaver. Andre hospitaler skal både aflevere meget budget og levere væsentlige
aktivitetsstigninger. Endeligt skal nogle hospitaler levere betydelige aktivitetsstigninger uden at få
tilført den nødvendige økonomi.
Det har i de forskellige personalegruppen skabt frustrationer, at kriterierne for de forskellige forslag
– og dermed begrundelserne for planens endelige indhold ikke er tydelige. Vi skal som personale
medvirke til voldsomme forandringer: Vi skal løbe stærkere, omplaceres eller måske opsiges på
grund af forandringer og en plan som alene begrunder sig i manglende økonomi. På en række
områder kan vi ikke se begrundelserne for forslagene – hverken fra et fagligt / kvalitetsmæssigt
perspektiv eller fra borger / nærheds perspektiv.
Det gøres ikke klart i plangrundlaget, hvad vi ønsker at kunne opnå med den fremtidige struktur.
Og uden disse pejlemærker, kommer det alene til at handle om en kamp om ressourcer. Dermed
efterlades hospitalerne og hospitalernes personale i en indbyrdes kamp, som er stærkt ubehagelig
og som på ingen måde understøtter koncerntankegangen.
Konkret kan det give udslag i at vores kantiner rundt på sygehusene mister kunder, ved reducering
af arbejdspladser, og pårørende, som så vil få konsekvens for medarbejderne i de forskellige
køkkener. Trods manglende indtægter er vi nødsaget til at opretholde normeringen, da der skal
samme antal medarbejder til at røre i gryderne om det er 200 l. gryderet eller 150 l. gryderet der
tilberedes.
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