Ordførertale, Anne V. Kristensen, Venstre

At vi i mandags indgik forlig om sparekataloget, betyder desværre ikke at vi er helt i mål, men
vi er til gengæld 3 måneder foran. Normalt beslutter vi besparelser i forbindelse med
budgetforhandlingerne i september men denne gang har vi besluttet dem inden sommerferien.
Det betyder at medarbejderne på hospitalerne har lidt mere tid til at igangsætte dem og/eller
at besparelserne træder i kraft før tid. Det er grundlæggende en metode vi er godt tilfredse
med, ellers risikerer vi bare at situationen kommer til at se endnu værre ud.
Selve indholdet er vi også godt tilfredse med. Det er aldrig rart at spare, men der er dog i
processen også fremkommet gode forslag, som vi kunne have tænkt os at gennemføre
alligevel.
Her tænker jeg på udbud af de ydelser, hvor der ikke er direkte patientkontakt og som ikke
har betydning for patientens oplevelse af deres behandling. På vaskeriydelser og transport
mellem hospitalerne er det besluttet at vi skal udbyde og dermed spørge andre leverandører
hvilken pris de kan levere til. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være at spørge. Viser det
sig at vi selv er billigst, så er det jo kun godt.
At mulighederne for at udbyde rengøring og dele af IT undersøges, er vi også godt tilfredse
med.
Udover at finde penge der hvor patienterne ikke mærker det, har vi også haft fokus på, at
arbejdspladser som i princippet kan ligge hvor som helst, ikke behøver at flyttes. Når vi beder
Regeringer om at flytte statslige arbejdspladser ud, skal vi også se indad og ikke gøre
situationen værre i yderområderne, ved at flytte vores arbejdspladser væk. Derfor er vi også
rigtig godt tilfredse med at neurorehabiliteringen fortsat er placeret i Lemvig, Holstebro, Skive
og Hammel omend med mindre ændringer.
Borgernes tryghed ligger os også meget på sinde, hvorfor vi helt fra start har sagt, at vi ikke
vil røre ved akutbiler og akutklinikker. Det er muligt at der kan etableres andre ordninger, som
er ligeså gode men hvis der skal ændres på de nuværende ordninger, så skal de ikke bare
være ligeså gode, men bedre, i forhold til borgernes tryghed. Tryghed kommer ikke ved at vi
med et fingerknips fjerner akutbiler og lukker akutklinikker. Det vil kræve nytænkning og i sær
inddragelse af de berørte borgere og ikke mindst god tid.
Det er også vigtigt for os at patienter ikke skal køre længere end højst nødvendigt. Der hvor
det ikke er kvaliteten der er afgørende, skal der være funktioner, som kan forkorte afstanden.
Derfor er der med forslaget om at blodprøver fremover skal tages på hospitalet også indsat
konkrete eksempler på hvilke patientgener der gør at reglen kan afviges. F.eks. lang transport,
forsinkelse af udredning og uforholdsmæssig stor udgift til patientbefordring.
Vi har også stadig - heldigvis - et udviklingshospital i Silkeborg, som har gjort det rigtigt godt
og stadig gør det. Der er stort brug for et hospital, som kan afprøve, tilrettelægge og
gennemføre nye samarbejder, nye metoder og nye måder at tilrettelægge arbejdsgange på.
Når vi hele tiden skal lave mere for pengene er det absolut nødvendigt at vi løbende arbejder
på at gøre tingene anderledes, hurtigere og bedre for at kunne skabe kortere patientforløb og
dermed skabe mere plads til de mange nye patienter der kommer.
Der er i processen også kommet mange - rigtig mange - forslag fra medarbejdere og borgere.
Disse forslag bliver beregnet og vurderet til næste omgang, som kommer efter sommerferien
og efter økonomiforhandlinger med Regeringen.

Det er vigtigt for at vi benytter os af forslag fra dem, som har fingrene i bolledejen hver dag.
På vej herop i dag er jeg blevet ringet op af en borger, der havde et forslag. Fordi vi endnu
ikke beslutter det endelig budget for 2016 og årene frem, vil der stadig være mulighed for at
inddrage gode forslag fra medarbejdere og borgere - samt uhensigtsmæssige konsekvenser af
beslutninger der er taget.
Slutteligt vil jeg takke administrationen for et godt materiale og en god service og det øvrige
Regionsråd for stor lydhørhed og en god proces.
Venstre tilslutter sig hermed indstillingen.

