SFs ordførertale til vedtagelsen af spareplanen
På regionsrådsmødet i februar anerkendte samtlige partier
- at regionen havde ondt i økonomien
- at der skulle udarbejdes et sparekatalog
Der blev også nikket til en tidsplan, en meget stram tidsplan, som måske har endt med at give
os nogle forslag til besparelser som vi efterfølgende får bøvl med.
Når det er sagt, så kan jeg ikke klage på kommentarer fra nær og fjern, og politikernes egne
spørgsmål har også været mange.
Det ser vi i SF som et udtryk for, at regionens ansvar for sundhed og velfærd er noget der
optager den enkelte borger.
Derfor vil vi i dag gerne sige tak til alle som har bidraget med høringssvar og alternative
forslag til besparelser.
I SF er vi af den opfattelse, at en genforhandling af økonomiaftalen med finansminister Bjarne
Corydon som gav valuta på bordet, havde været langt at foretrække, frem for luftige
valgkampsløfter om flere penge.
Sådan blev det ikke, og derfor er spareplanen nu en realitet.
SF vedkender sig vores ansvar, og blev ved forhandlingsbordet. Det har ikke været let, men
ved at blive ved forhandlingerne mener vi, at have varetaget både patienters og
medarbejderes tarv på den bedste måde, under de givne omstændigheder.

700 mill.kr. er mange penge at trække ud af et budget, hvor der er brug for hver eneste
krone.
Og selv om vi er med i forliget, så er vi bekymret for de serviceforringelser der venter, og
bekymret for det arbejdsmiljø som i forvejen er presset.
Ligesom vi er rigtig kede af at skulle fjerne 777 stillinger, for det er medarbejdere der hver og
en har været med til at gøre Region Midtjylland til et godt sted at være.
ikke alt er som foreslået blevet centraliseret, der er fundet mere decentrale løsninger.
Det gælder for neurorehabilitering, vi har holdt fast i tilbud i Lemvig, Skive og Hammel, det
tror vi er rigtig godt, for med befolkningssammensætningen bliver der ikke mindre men mere
brug for rehabilitering, og et tættere samarbejde med kommunerne, så overgangen fra indlagt
til hjemsendt ikke giver hul i aktiviteten for borgeren.
Patologien fra Holstebro og Viborg skal ikke flytte til Randers, men samles i Viborg.

Vi har haft fokus på psykiatrien
- i vest er akutfunktionen sikret i både Holstebro og Herning, men med færre senge
- Samtidig vil der blive etableret ambulante tilbud a’la Psykiatriens Hus i Silkeborg. På den
måde er vi i gang med at omstille til fremtidens psykiatri, når Gødstrup er bygget færdig.
- i Viborg vil der fortsat være behandling af ungdomspsykiatriske patienter
- Psykiatrien i Silkeborg lægges sammen med Viborg, vi havde gerne set at der var blevet lidt
mere lokal ledelse, så det drive der er i Psykiatriens Hus fastholdes og udvikles

- For små 5 år siden oprettede vi Børne- og ungdomspsykiatrisk Friklinik i Århus, det arbejde
vil vi gerne være med til at sikre, derfor er vi glade for at der skal ses på et alternativt forslag
for at opnå besparelsen
- Museum Ovartaci har fået arbejdsro ét år, og vores forventning er at Århus kommune
vedkender sig deres ansvar for de mange medarbejdere på særlige vilkår. Derudover er vi
glade for at der samtidig arbejdes med helt nye rammer for et Patienternes Hus ved DNU i
Skejby, hvor både kunsten, samvær og psykiatri kan blive en helt unik ny ramme.
Ligesom Friklinikken, får lægesekretærerne selv mulighed for at være med til at finde forslag
til at effektuere besparelsen.

Diætister rammes meget hårdt med spareplanen, og måske er vi ved at lave en
sundhedspolitisk dårlig beslutning . Vi vil nøje følge, hvordan det vil gå, når der siges farvel til
rigtig mange diætister.

Til sidst vil jeg nævne et af de meget svære spareforslag som vi vil følge tæt - det er
Regionshospital Silkeborg.
Intensivområdet er reduceret lidt men der er også skabt grundlag for helt nye opgaver med 1
1/2 ekstra NISA seng. Truslen om at al Intensiv skulle flyttes til Viborg i 2019 er fjernet, det
er vi rigtig glade for.

Vi har knoklet for at hospitalets eget forslag til besparelser blev udgangspunktet. Det skete
desværre ikke, vi endte godt nok med flere medicinske senge end i det oprindelige forslag,
men der er fjernet flere senge end vi havde ønsket os.
Omstillingsplanen fra 2011 slog fast at større funktionsændringer mellem de to
hospitalsmatrikler Silkeborg og Viborg skal godkendes politisk. - Det er der med spareplanen
ikke ændret på.
Arbejdet med spareplanen er ikke slut med vedtagelsen i dag. Der er meget som skal følges
ganske tæt. Det er jo ikke sikkert at vi alle steder lige har ramt plet.
SF har ikke opgivet at være lydhør fremad i processen, og det tror og håber jeg ikke vi
kommer til at stå alene med.
Vi skrev under mandag aften på forliget, og den underskrift gælder også i dag.

