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Bekymringsskrivelse fra Lemvig Kommune.
Lemvig Kommune ønsker at give udtryk for sin bekymring i forhold til det oplæg til
besparelser, som koncernledelsen i Region Midtjylland har præsenteret den 10. januar 2011 (”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland”).
Lemvig Kommune er opmærksom på, at der i tidsplanen for behandlingen af forslaget ikke er indlagt en egentligt ekstern høringsproces, men finder det særdeles
nødvendigt at fremkomme men kommentarer til forslaget inden den politiske behandling heraf. Lemvig Kommune gør ligeledes opmærksom på, at vi støtter de
fremsendte høringssvar fra henholdsvis Struer og Holstebro kommuner.
For det første er Lemvig Kommune dybt bekymret for en flytning af neurorehabiliteringstilbuddet i Hospitalsenheden Vest fra Lemvig til Holstebro + 2 andre sygehuse. Lemvig Kommune mener, at den direkte konsekvens reelt vil være en lukning af
Regionshospitalet i Lemvig på kort sigt. Endvidere frygtes det, at en afledt konsekvens på længere sigt vil medføre nedlæggelse eller lukning af det lovede akuthus,
og det vil være en katastrofe lokalt.
Herunder følger dels en strukturel og en faglig argumentation for fastholdelse af de
20 sengepladser på Regionshospitalet i Lemvig.
•

På Regionshospitalet Lemvig er der gode ny renoverede faciliteter, indendørs
og udendørs med haveanlæg og stier, som Lemvig Kommune har været med
til at etablere i en sikker forvisning om, at der her var tale om løsning af et
fælles projekt for at etablere de bedste omgivelser for rehabiliteringen af patienter med apopleksi.
Region Midt sparer 6,8 mio. kr. ved flytning af 20 sengepladser, det er en lil-
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le andel af de i alt 500 mio. kr., som Region Midt skal finde i henholdsvis
2011 og 2012, men for Lemvig by og vores kommune har det meget stor betydning. 80 arbejdspladser forsvinder fra kommunen, som i forvejen har den
højeste befolkningstilbagegang i hele Region Midt. I forhold til at opretholde
en region i balance er en flytning af 20 sengepladser fra Regionshospitalet i
Lemvig et stort skridt i den forkerte retning. Lemvig Kommune foreslår, at
Region Midt i stedet overvejer at udnytte kapaciteten og opnormere til 50
senge, hvilket både ledelse og personale på Regionshospitalet i Lemvig før
har tilkendegivet ville være muligt. Lemvig Kommune anbefaler således en
proaktiv strategi i forhold til den mulige udnyttelse af kapaciteten på 50 sengepladser på regionshospitalet i Lemvig. Så vidt vides, har dette slet ikke
været drøftet på trods af de gode resultater og den kort indlæggelsestid i forløbene på afdelingen for neurorehabilitering i Lemvig.
•

Neurorehabiliteringstilbuddet på Regionshospitalet i Lemvig skal ses i sammenhæng med det påtænkte akuthus, som skal placeres her, samt de 9
praktiserende læger, som fysisk ligeledes er placeret på hospitalet. Disse enheder kan i fremtiden få stor betydning i et fagligt fællesskab, som kan udbygges til fælles gavn og dermed medvirke til at skabe interesse for almen
praksis, hvortil der bliver et stigende behov for at kunne tiltrække praktiserende læger.

•

Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering, der er udgivet af Sundhedsstyrelsen i januar 2011, peger på implikationer af væsentlig
betydning for den specifikke neurorehabilitering. Her skal blandt andet nævnes, at specialiserede kompetencer inden for en række områder er en nødvendig forudsætning for indsatsen i hjerneskaderehabiliteringen, og hertil
kommer de organisatoriske rammer for rehabiliteringen.
På disse punkter er indsatsen på Regionshospitalet i Lemvig i dag højt specialiseret med en fokuseret indsats for gruppen af mennesker, der har haft
en apopleksi. Det er Lemvig kommunes opfattelse at det det ikke vil kunne
lade sige gøre, at bevare denne fokuserede indsats for rehabilitering af mennesker med apopleksi, hvis eller når denne indsats skal være en integreret
del af anden rehabilitering på neurologisk afdeling.

•

De flotte resultater, der opnås på neurorehabiliteringsafdelingen på Regionshospitalet i Lemvig er en videreudvikling af et eksemplarisk samarbejde mellem tidligere Lemvig Sygehus og de tidligere kommuner, som nu udgør Lemvig Kommune. Det var en af de første gange – om end ikke første gang –
hvor kommuner og sygehus sammen finansierede lønudgifter til en fokuseret
indsats for mennesker med apopleksi i en målrettet og strategisk indsats ved
træningen både på sygehus og i den pågældendes eget hjem. En strategi,
der senere er blevet kendt og anvendes mange steder for at sikre gode forløb med sammenhæng for patient og dennes pårørende.
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Lemvig Kommune finder det herudover ganske overraskende, at der fremkommer forslag om at nedlægge akutlægebiler og de sygeplejerske bemandede
akutbiler bl.a. i Holstebro og Lemvig, og erstatte dem med paramedicinerbemandede ambulancer.
Dette ses klart som en nedprioritering af akutberedskabet i det nordvestjyske område, hvilket findes stærkt forunderligt set i lyset af, at de 3 kommuner og regionen
netop har været i forhandlinger om at ansøge om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”600 mio. kr. pulje” med henblik på at kunne styrke såvel den
præhospitale indsats, hvorunder Lemvig Kommune har indsendt en særskilt ansøgning om udbygning af 112-ordningen, for at forbedre de nære sundhedsløsninger
for borgerne i Nordvestjylland. Den helikopterordning, som Region Midtjylland har
søgt om midler til fra ”600 mio. kr. puljen”, har udelukkende været lanceret som en
overbygning på det eksisterende akutte beredskab, og ikke som en mulighed for at
kunne omlægge det eksisterende.
Nedlæggelse af akutlægebil samt akutbil i Holstebro og Lemvig.
Nedlæggelse af akutlægebiler og akutbiler i Holstebro og Lemvig er en ganske uacceptabel løsning, og som er stik imod det grundlag, som etableringen af et nyt hospital i Gødstrup har været lanceret på, nemlig en fastholdelse – og på sine steder
udbygning af – akutindsatsen.
Udover et reelt løftebrud overfor den nordvestjyske befolkning, vil den reelle effekt
blive, at hele akutindsatsen og sundhedsbetjeningen i det nordvestjyske område
svækkes.
Opsigelse af aftaler med kommuner om 112-ordninger i hjemmeplejen.
En del af den forudsætning, som har været til grund for samspillet mellem Region
Midtjylland og Lemvig, Struer og Holstebro kommuner for en ansøgning til ”600
mio. kr. puljen” har været, at akutberedskabet kunne opretholdes og udbygges.
Derfor er det dybt forundrende, at der lægges op til en nedlæggelse af den såkaldte
112-ordning, som netop er en del af garantien for, at borgere i yderområderne
(bl.a. Thyborøn og Harboøre, Thyholm, Husby og Thorsminde) kan opretholde en
vis grad af reel tryghed.
I en lang række tilfælde har denne ordning vist sit værd og sin betydning, ikke
mindst i Lemvig Kommune har ordningen fungeret yderst tilfredsstillende. Lemvig
kommune har således i den fremsendte ansøgning om midler fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriets ”600 mio. kr. pulje” dokumenteret, at der er et stort behov
for en fortsættelse af ordningen og tilmed en udvidelse af ordningen, idet hjemmesygeplejerskerne er kommet før Falck i 2/3 af kaldene. Det af regionen stillede spare forslag ses som en forringelse af det samlede akutberedskab.
De regionale forskelle der søges nivelleret i regionens forslag, men tager ikke seriøse hensyn til fysiske afstande i meget tyndt befolkede områder i regionen. Spareforslaget som det fremstår vil klart forringe situationen i forhold til i dag.
Nedlæggelse af fødestedet i Holstebro
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Nedlæggelse af fødestedet i Holstebro er bekymrende, når der tænkes på fødende
fra f. eks. Thyborøn, hvor der er 95 km til Regionshospitalet i Herning, som tænkes
at blive fødestedet. Gad vide hvilke konsekvenser det vil få for den samlede besparelse, når det medtænkes, at kommende forældres usikkerhed kan medføre tidligere ankomst til fødestedet.
Generelle afsluttende betragtninger
Regionsrådet har talt om Region Midtjylland som en region i balance, hvilket er opfattet som 2 supersygehuse, nemlig i Skejby og Gødstrup, alligevel viser spareforslaget, at der sker en samlet forskydning mod øst, idet flere aktiviteter flyttes fra
vest mod øst end omvendt i regionen. Fra et ”vestligt” synspunkt virker denne forskydning paradoksal.
I forhold til økonomien fremgår det, at budgettet nedskrives med 64,5 mio. kr. og
dertil skal lægges en pålagt aktivitetsoptimering uden tilførsel af økonomi på 63,8
mio. kr., som det fremgår af materialet, der har været fremlagt for ansatte i Hospitalsenhed Vest. Det betyder en reel nedskrivning på 128,3 mio. kr. og Lemvig
Kommune forventer at blive inddraget i drøftelser i forhold til den kommende opgaveoverdragelse fra region til kommuner samt drøftelse af konsekvenserne for
kommunerne både på kort og langt sigt, idet så kraftige reduktioner i opgavevaretagelsen vil medføre nye forventninger til kommunerne både fra regions og fra befolkningens side.

Med venlig hilsen

Erik Flyvholm
Borgmester

Birgit Fogh Rasmussen
Kommunaldirektør
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