
Høringssvar til Region Midtjyllands sundheds – og hospitalsplan 

2020 

Regionshospital Silkeborg 

Vi vil gerne opfordre politikerne i Regionsrådet til med udgangspunkt i de fem nedenstående anbefalinger, 

at arbejde for at Regionhospital Silkeborg:  

1. Fortsat er og skal være et udviklingshospital med bevilling af midler til forskning og et stærkt 

samarbejde mellem hospital, almen lægepraksis og kommune.  

 

2. Får udvidet behandlingskapaciteten på sin døgnbemandede akutklinik, så færre borgere fra 

kommunen skal sendes ud på en længere køretur ad den stærkt trafikerede hovedvej 52 til 

akuthospitalet i Viborg, hvis den konkrete behandling af skader kan foregå på samme 

kvalitetsniveau lokalt i Silkeborg ved et løft af kapaciteten.  

 

3. Fortsat får tildelt tilstrækkelige midler til at sikre intensivafdelingen på hospitalet i dens nuværende 

form, da den er vigtig for hospitalets Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi.  

 

4. Fortsat kan modtage og behandle akut syge, visiterede medicinske patienter, trods 

sundhedsstyrelsens anbefalinger om det modsatte. Ros til Regionsrådsformand Anders Kühnau for 

at prioritere og skabe ro omkring at RH Silkeborg også fremover skal kunne modtage akut syge, 

visiterede medicinske patienter. Vi forventer at et samlet regionsråd følger sagen helt til dørs. Vi 

anbefaler i forlængelse heraf, at modtagelsen af akutte medicinske patienter udvides, så der kan 

visiteres til RH Silkeborg i et længere tidsrum end fra kl. 08.00-17.00, som det sker i dag.  

 

5. Får afsat flere midler til hospitalet i Region Midtjyllands investeringsplan fra 2019-2027. I Planen er 

der pt. bevilliget 12,8 mio. kr. til RH Silkeborg i 2019-2020. I årene 2021-2027 er der ikke bevilliget 

midler til vedligeholdelse og udbygning af RH Silkeborg. Vi anbefaler at Region Midtjylland 

prioriterer ekstra midler til en grundig vedligeholdelses- og udbygningsplan for hospitalet i årene 

efter 2020, så gavlbyggeriet kan færdiggøres og der ikke kan herske tvivl om at RH Silkeborg er et 

hospital i udvikling.     

 

Silkeborg kommune er i vækst, og selvfølgelig skal en kommune med snart 100.000 borgere have et 

regionshospital i udvikling.  

Ekspertisen ved de alvorlige og livstruende sygdomme skal være samlet på regionens supersygehuse og 

akuthospitaler for at sikre patienterne den bedste kvalitet i behandlingen, men det må ikke være en 

modsætning til, at der også sker en udvikling af de sundheds- og hospitalstilbud, der er forankret lokalt i 

Silkeborg Kommune.  

 

Akutlægebil 

Derudover ønsker vi at Silkeborg Kommune fastholder sin nuværende geografiske dækning med 

akutlægebilen, da den skaber tryghed og nærhed for borgerne i Silkeborg Kommune.  



Psykiatriens hus 

Vi ønsker også, at Psykiatriens Hus i Silkeborg fortsat prioriteres, så der bliver ved med at være mulighed 

for at behandle både somatiske og psykiske lidelser lokalt i Silkeborg.   

 

Med venlig hilsen 

Jørgen M. Mikkelsen, kredsformand og Søren Malling, regionsrådskandidat 

Skrevet på vegne af medlemmerne i Socialdemokratiet i Silkeborg nordkreds 

 


