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Bemærkninger fra Ringkøbing-Skjern Kommune til 
Region i^idtjyliands omstillingsplan til fremtidens 
sundhedsvæsen 

Region Midtjylland har den 10. januar 2011 offentliggjort 
koncernledelsens oplæg til spareplan "Omstilling til fremtidens 
sundhedsvæsen i Region Midtjylland". 

Ringkøbing-Skjern Kommune er klar over, at det er meningen, at 
regionens kommunikation af spafeptanen-tlHcommtmemeT-skat foregå i 
regi af Sundhedsstyregruppen og klyngestyregrupperne i tiden frem til 
23. februar 2011. 

Men hvis koncernledelsens oplæg bliver til virkelighed, vil det få meget 
store og omfattende konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune og 
for den vestlige del af Region Midtjylland i det hele taget. 

Ringkøbing-Skjern Kommune fremsender derfor disse bemærkninger til 
koncernledelsens spareplan til Regionsradet. 

Lukning af Regionstiospitalet i Ringkøbing 

En lukning af de medicinske senge på Regionshospitalet i Ringkøbing 
og flytningen af friklinikaktiviteterne samt den dagkirurgiske aktivitet 
svarer til en lukning af Regionshospitalet i Ringkøbing. 

Der foreligger en klar aftale mellem Borgmesteren i Ringkøbing-Skjern 
Kommune og formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland om, at 
en lukning af Regionshospitalet i Ringkøbing ikke kommer på tale, før 
det nye hospital i Gødstrup står færdigt. Ringkøbing-Skjern Kommune 
forventer, at Region Midtjylland står ved denne aftale. 

Lukning af de medicinske senge blev sidst drøftet primo 2010 i 
forbindelse med Hospitalsenheden Vests handleplan for at opnå 
budgetbalance i 2010. På daværende tidspunkt konkluderede 
Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, at en fuldstændig lukning 
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af Regionshospitalet i Ringkøbing ikke er acceptabel. Ringkøbing-
Skjern Kommune finder det uforståeligt, at koncernledelsen ikke 
længere tillægger denne faglige vurdering vægt - her mindre end 1 år 
efter, at den er fremsat. 

Herudover henviser koncernledelsen til en undersøgelse fra foråret 
2010, der viser, at 9 3 % af patienterne fra Ringkøbing-Skjern 
Kommune indlægges på andre matrikler end Regionshospitalet i 
Ringkøbing, når borgere i lokalområdet har behov for indlæggelse. 
Denne undersøgelse understøtter ikke en lukning af de medicinske 
sengepladser, men viser tvært imod, at der er et stort behov for et 
Regionshospital i Ringkøbing, og at der er behov for flere 
sengepladser, end der er i dag. 

En lukning af Regionshospitalet i Ringkøbing vil naturligvis have en 
negativ konsekvens for hele området, idet der er tale om, at 
kommunen mister en arbejdsplads, hvor der i dag er omkring 100 
velkvalificerede medarbejdere. 

At området drænes for sundhedspersonale vil selv sagt også 
vanskeliggøre de praktiserende lægers mulighed for at ti ltrække 
kvalificeret hjælpepersonale. Dermed bidrager koncernledelsens 
spareplan til at forringe situationen for de praktiserende læger generelt 
1 et område, hvor praksissektoren i forvejen kæmper med ulige 
rekrutteringsvilkår i forhold til den østlige del af Region Midtjylland. 

Ændringer i den præliospitale indsats 

Ifølge koncernledelsens spareplan, så nedlægges de 5 akutbiler, der 
eksisterer i regionen i dag. Der indsættes i alt 16 
paramedicinerbemandede ambulancer, der blandt andet skal erstatte 
de 5 akutbiler. 

2 af de 5 akutbiler kører ud fra hospitaler i Ringkøbing-Skjern 
Kommune (Tarm og Ringkøbing). Akutbilerne er i dag bemandede med 
anæstesisygsplejersker, og det er særdeles bekymrende, at man med 
koncernledelsens spareplan vil erstatte disse akutbiler med 
paramedicinerbemandede ambulancer. En paramediciner kan alt andet 
lige ikke udføre samme behandling på skadestedet som en 
anæstesisygeplejerske kan. Anæstesisygeplejersken kan begynde den 
"hardcore" livreddende behandling, herunder intubation og bedøvelse. 
Der vil derfor være tale om en forringelse i forhold til borgerne i 
Ringkøbing-Skjern Kommune - også selv om koncernledelsen omtaler 
det som en forbedring af den præhospitale indsats i den vestlige del af 
regionen. 
En stor del af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har langt til 
nærmeste akutmodtagelse. F.eks. er der 70 km fra Hvide Sande til 
Herning og 66 km fra Sdr. Bork til Herning. Med sådanne afstande er 
det alfa og omega for både den fastboende befolkning og kommunens 
mange turister, at den præhospitale indsats er bemandet med 
sundhedspersonale, der kan påbegynde den livreddende behandling 
inden ankomsten til hospitalet. 



Indsættelsen af akutbiler bemandet med anæstesisygeplejersker var 
netop en forudsætning for at borgerne kunne føle sig trygge på trods 
af de store afstande til akutmodtagelserne, da det daværende 
Ringkøbing Amt nedlagde de akutte modtagelser på sygehusene i 
Tarm, Lemvig og Ringkøbing. 

Akutbiler bemandet med anæstesisygeplejersker har været en stor 
succes i den vestlige del af regionen, og ordningen har haft 
livreddende effekt i de år, hvor den har eksisteret. 

En ordning, der har dokumenteret livreddende effekt, skal naturligvis 
ikke fjernes: Et liv i Vest er lige så meget værd som et liv i Øst. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil på det kraftigste opfordre 
Regionsrådet til at fastholde udrykningen med anæstesisygeplejerske 
som et led i den præhospitale indsat. 

Akutklinik 

I spareplanen foreslås det, at åbningstiden for akutklinikken fastholdes 
i tidsrummet hverdage 8-16. Dette er i direkte modstrid med den 
hospitalsplan, som Region Midtjylland vedtog i 2008, hvor etableringen 
af akutklinikken med en åbningstid alle dage i tidsrummet 8-22 var en 
direkte konsekvens af samlingen af de akutte modtagelser i Region 
Midtjyl land. Den udvidede åbningstid var«rvl<on^pensation-fof7 at-ef> 
række patienter ville få længere til et hospital med fælles akut 
modtagelse. 

Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er endnu ikke blevet 
kompenseret for samlingen af de akutte modtagelser, i og med at 
akutklinikkens åbningstid aldrig er blevet udvidet. Og hvis 
Regionsrådet godkender koncernledelsens spareplan, så kan det 
konkluderes, at der ikke har været hold i Regionsrådets løfter til 
borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune om at kompensere dem for en 
samling af de akutte modtagelser. 

I spareplanen henvises der ti l, at akutklinikken i Ringkøbing i 
gennemsnit har 3,7 besøg pr. dag. Der sammenlignes med 
akutklinikken i Grenaa, hvor der i gennemsnit er 17 besøg pr. dag. 
Denne sammenligning er ikke reel, i og med at akutklinikken i Grenaa 
har åbent i weekender samt til kl. 22. 

I den nuværende åbningstid på hverdage 8-16 løser patienternes egen 
praktiserende læge som udgangspunkt problemerne. Såfremt 
akutklinikken i Ringkøbing også får åbent i weekender og frem til kl. 
22, vil akutklinikken højst sandsynligt også få mange flere besøg. 

såfremt åbningstiden for akutklinikken i Ringkøbing ikke udvides, giver 
Regionsrådet borgerne i den vestlige del af regionen en forringet 
service i forhold til borgerne i den østlige del af regionen. 
Åbningstiderne bør som minimum være ens i hele Region Midtjylland. 



Sundhedshus i Ringkøbing 

I spareplanen foreslas det, at Regionshospitalet i Ringkøbing omlægges 
til et sundhedshus, og at Region Midtjylland i den forbindelse vil 
undersøge mulighederne for at udbygge samarbejdet med Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

Ringkøbing-Skjern Kommune indgår gerne i en dialog om etableringen 
af et sundhedshus, men vil samtidig understrege, at et sundhedshus 
ikke kan erstatte et velfungerende hospital. 

Afsluttende bemærkninger 

Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune 
med ca. 58.000 indbyggere. Selv om kommunen ligger i et tyndt 
befolket område, er det i særdeleshed vigtigt, at sundhedsvæsenet 
også her fungerer upåklageligt. Dette både af hensyn til kommunens 
borgere, erhvervslivet samt de mange turister, der besøger 
kommunen. 

Turisme er et hovederhverv i kommunen, og Ringkøbing-Skjern 
Kommune er den suverænt største turistkommune i Region Midtjylland 
med ca. 4 mio. overnatninger årligt. Dette er fakta, som Region 
Midtjylland bør tage højde for, når der skal tages stilling til 

Som koncernledelsens spareplan ser ud nu, sa bidrager den som 
helhed til en skævvridning af Region Midtjylland. Herudover stemmer 
den ikke overens med Region Midtjyllands vision om, at der skal 
opretholdes et decentraliseret sundhedsvæsen, som er baseret på let, 
lige og fri adgang til sundhedsydelser med høj kvalitet samt størst 
mulig nærhed og valgfrihed i forhold til ydelserne. 

Afslutningsvist foreslår Ringkøbing-Skjern Kommune, at der afholdes 
et møde med bl.a. formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland 
med henblik på en drøftelse af konsekvenserne af spareplanen. 

Venlig hilsen 

anen. 

Iver Enevoldsen 
Borgmester fomSr^^forJSQ£i3X^(f^ undhedsudvalget 


