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Til Regionsrådet
Silkeborg Kommune har noteret sig de konsekvenser, som det administrative spareforslag
for Regionen har for sundhedsvæsenet generelt og Regionshospitalet i Silkeborg i
særdeleshed.
Silkeborg Kommune appellerer til, at Regionsrådet holder fast i de fastlagte strategier og
linjer, som hospitalsplanen fra 2008, akutplanen m.m. er baseret på.
Sundhedsvæsnet skal, som alle øvrige velfærdsområder, effektiviseres og omstilles til
fremtidens udfordringer. Indførelse af døgndækkende lægebil i Silkeborg i stedet for
akutmodtagelse og skadestue og omstilling af Medicinsk Afdeling til Center of Excellence
er da også initiativer, som fører Regionshospital Silkeborg (RHS) ind i fremtiden, som et
stærkt udviklingsorienteret hospital.
Vores opfordring er: Hold fast i jeres hidtidige strategiske sigtepunkter!

•

Fasthold lægebilen i en så stor og befolkningstæt kommune som
Silkeborg.
Lægebilen har i høj grad bidraget til genopbygning af borgernes følelse af tryghed
efter nedlæggelse af den akutte modtagelse. Det har vist sig, at den hurtige hjælp
fra lægebemandede akutbiler har reddet langt flere mennesker fra død eller
alvorlige og langvarige sygdomsforløb end forventet.

•

Bevar Intensivafdelingen i sin nuværende form
Med fjernelse af Intensivafdelingen i sin nuværende form vil Regionsrådet fjerne
vigtige dele i fundamentet for et fuldt funktionsdygtigt CoE og grundlaget for
ortopædkirurgien. Dermed risikerer man at gå glip af den både økonomiske og
menneskelige gevinst, der er i omlægning til langt mere ambulant behandling på
det medicinske område, som er målet med CoE.
Såvel i lægefaglige som i sundhedsøkonomiske kredse er der stor enighed om, at
RHS med CoE viser vejen til en langt mere effektiv behandling af den voksende
gruppe af ældre med kroniske medicinske sygdomme. Silkeborg Kommune er
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bekymret for om de foreslåede ændringer af Intensivafdelingen vil kunne forhindre
den generelle omstilling i hele regionen som følge af CoE.

•

Undgå voldsom reduktion i de medicinske sengepladser
Forslaget indebærer en markant nedgang i antal medicinske senge i Silkeborg og vi
ved, at medicinske sengepladser er afgørende for CoE. Endvidere er vi bekymrede
for, at en så stor og pludselig reduktion i antallet af medicinske pladser vil få
negativ betydning for særligt de ældre medicinske patienter. Alt andet lige, vil
dette betyde et stort opgavepres på kommunerne, som vil være vanskeligt at løse
på kort sigt.
Vi er derfor bekymrede for, om den sundhedsaftale om planlagt
opgaveoverdragelse, som Regionsrådet og Silkeborg Kommune har indgået, vil
kunne overholdes.

•

Bevar Silkeborg som fødested
Vi vil også pege på, at nedlæggelse af fødeafdelingen betyder, at rigtig mange
gravide og fødende får langt til deres fødested, hvilket igen betyder
utryghedsfølelse hos mange borgere. Samtidig frygter vi, at den samlede kapacitet
ikke kan imødekomme behovet hos de fødende.

•

Lokal ledelse er vigtig
Silkeborg Kommune har som udgangspunkt ikke nogen bemærkninger til forslag
om justering af ledelsesstruktur på hospitalerne. Vi finder det dog vigtigt af hensyn
til den lokale udviklingskraft, at der fortsat er en synlig og entydig ledelse på RHS.

Det hidtidige arbejde med udvikling af CoE har styrket og målrettet samarbejdsrelationerne mellem RHS og Silkeborg Kommune, til stor gavn for patienterne. Dette
frygter vi kan gå tabt, hvis spareplanen gennemføres i sin nuværende form.
Vi ser frem til en krævende og fremadrettet politisk proces, som vi fra Silkeborg
Kommune vil bidrage aktivt og konstruktivt til.
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