Høringssvar til spareforslag 4.3.7. Arbejdsmedicin
Forslaget indeholder en rammebesparelse på 1 mio. kr. på det arbejdsmedicinske område i Region
Midtjylland med virkning fra 2012. Besparelsen ønskes alene udmøntet på AMK Herning, da totalbudgettet her er højere end på AMK Århus trods et mindre optageområde.
HEV vil argumentere mod denne besparelse med følgende væsentlige argumenter:
•

Det er misvisende udelukkende at anvende størrelsen på optageområdet som målestok for,
hvor stort et budget en arbejdsmedicinsk klinik skal have. Patientgrundlaget afhænger i høj
grad af optageområdets erhvervsstruktur, og sammenligner man erhvervsstrukturen for
AMK Herning og AMK Århus’ optageområder, findes der langt mere industri i vest. Det afspejler sig i, at AMK Herning såvel i absolutte som relative tal ser flere patienter end AMK
Århus. I 2009 så AMK Herning 915 patienter og AMK Århus 736. I perioden 2007-2009 er
der set næsten dobbelt så mange patienter per indbygger i AMK Hernings optageområde
som i Århus.

•

Det større budget på AMK Herning beror på en Regionsrådsbeslutning i 2008 om sammenlægning af klinikkerne i Herning og Skive. Sammenlægningen affødte dengang en direkte
budgetbeskæring på 35 %, da de to klinikkers samlede budget på 15 mio. kr. i 2008, blev reduceret til 9.8 mio. i 2009 for den fusionerede klinik. Efterfølgende pålagde Regionsrådet
AMK Herning, med afsættelse af yderligere 0,7 mio. øremærkede kroner, at oprette og drive
et arbejdsmedicinsk ambulatorium i Skive.

•

Udover beskæringen i forbindelse med sammenlægningen med AMK Skive, er AMK Herning yderligere i perioden 2009-2011 blevet beskåret med samlet 0,9 mio. kr. - heraf 0,4
mio. kr. alene i 2011, som en del af de generelle besparelser i HEV. AMK kan ikke opretholde sin nuværende drift med yderligere besparelser.

•

Det er i efteråret 2010 besluttet, at AMK Herning skal være en forskningsmæssig spydspidsafdeling i HEV med sigte på at opbygge og styrke den samlede forskning frem mod
DNV-Gødstrup. Dette indebærer særlige forpligtigelser til både udvikling af egen forskning,
og til hjælp med igangsætning af forskning på andre afdelinger. Herunder arbejdes der i øjeblikket på, at AMK Herning skal huse og koordinere en forskningsstøttefunktion, der kan
anvendes af alle afdelinger i HEV. Der er igangværende forhandlinger mellem Århus Universitet, Region Midtjylland og regionshospitalerne, hvor der satses på, at AMK Herning
skal få funktion som universitetsklinik.
Siden år 2000 har AMK hentet mere end 75 mio. kr. ind fra eksterne forskningsfonde og huser i dag 12 eksternt finansierede ph.d.-studerende, og AMK er part i en lang række forskningsprojekter med både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt sigte. Hovedansvaret
for opbygningen og fremdriften af dette forskningsmiljø påhviler det basisfinansierede personale, der vil blive ramt af spareforslaget. Hvis spareforslaget gennemføres vil det underminere forskningsmiljøet på AMK og svække opbygningen af forskningen på HEV frem
mod DNV-Gødstrup.
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