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Høringssvar fra Regionshospitalet Randers til høringsudgaven 

af Sundheds- og hospitalsplanen for Region Midtjylland  

 
Hoved-Med-Udvalget (HMU) på Regionshospitalet Randers har 
følgende bemærkninger til høringsmaterialet vedrørende ny 
Sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland. 
 
Det er en visionær Sundhedsplan, som HMU overordnet bakker op 
om. Der er dog meget at forholde sig til på en gang, og HMU 
vurderer, at det er væsentligt, at indsatserne løbende prioriteres på 
koncernniveau, så den enkelte indsats kan få tilstrækkelig fokus og 
dermed blive implementeret i bund. Der forventes mere energi i den 
enkelte indsats, hvis der ikke igangsættes for mange sideløbende 
initiativer.  
 
Det vurderes vanskeligt at realisere målbilledet, hvor der ønskes den 
bedste kvalitet hver gang og samtidig en effektivisering. 
Effektivisering og løbende udvikling af nye arbejdsgange med 
patienten i centrum kræver ny tænkning, som tager tid og ressourcer 
fra alle medarbejdere.  

 

HMU anerkender beskrivelsen af Aarhus Universitetshospital som 
spydspids for det den højtspecialiserede behandling, og ved behov for 
prioritering står Regionshospitalet Randers klar til samarbejde om 
Aarhus Universitetshospital. 
 
HMU efterlyser et større fokus på trivsel i udspillet. Hvis det 
fremtidige arbejdsmarked i sundhedsvæsnet skal fungerer, er det 
væsentlig at indtænke et trivsels- og arbejdsmiljøaspekt i 
bestræbelsen på at flest mulige går på fuld tid. HMU vurdere således, 
at der er behov for et fokus på bl.a. livsfasehensyn, med fokus på 
både unge på arbejdsmarkedet og ældre på vej ud af 
arbejdsmarkedet.  
 
En sikring af et godt arbejdsmiljø handler også om fysiske rammer.  
Arbejdstilsynet har påpeget at RH Randers har aldrende fysiske 
rammer, og at det allerede nu udfordrer arbejdsmiljøet nogle steder 
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på hospitalet.  
 
I plangrundlaget s. 35 beskrives uddannelsesområdet. Det kan være vanskeligt for 
regionshospitalerne alene at sikre specialiseret kompetenceopnåelse specielt for lægegruppen.  
HMU opfordrer på den baggrund til, at det tilføjes, at AUH også har en særlig forpligtigelse til 
at bidrage til specialiserede kompetenceopnåelse på regionshospitalerne.   
  
Ud over ovenstående bemærkninger er der vedlagt et tillæg til høringssvaret med faktuelle 
korrektioner, forståelsesspørgsmål og korrekturrettelser. 

 
 
På vegne af HMU 
 
 
                  Jonas Dahl        Tina Stenholt Kristensen 
  Formand               Næstformand 
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Tillæg til høringssvar fra Regionshospitalet Randers 

 
Faktuelle korrektioner, forståelsesspørgsmål og 

korrekturrettelser 

 
 
Faktuelle korrektioner 
- Plangrundlag s. 23: Det bør tilføjes, at RH Randers også varetager 
akutforpligtigelse for Region Nordjylland. Geografisk handler det om 
området syd for Marianger Fjord i Mariager Fjord Kommune. 
- Plangrundlag s. 38: RH Randers har ikke neurologi på 
hovedfunktionsniveau efter 1. maj 2020.  
- Plangrundlag s. 38: RH Randers har udelukkende Klinisk fysiologi og 
ikke nuklearmedicin. Det kunne fremgå af en note.  
- Plangrundlag s. 38:  
 
Forståelsesspørgsmål 
- Plangrundlag s. 19: Er der udelukkende tale om sengepladser? 
Lokalpsykiatrien har lokaler i Grenaa Sundhedshus, men fremgår ikke 
af oversigten.  
- Plangrundlag s. 27: Afsnit om RH Randers, afsnit 3. Rehabilitering 
forstår RH Randers som specialiseret genoptræning ved ergo- og 
fysioterapien. Er der korrekt forstået? 
 
Korrekturrettelser mv. 
- Politisk del, side 6, kolonne 2 under overskriften "Øvrigt 
samarbejde" er der et punktum i linje 2, som skal slettes, og der 
mangler et punktum i linje 4.  
- Politisk del, side 12, kolonne 1, 4. afsnit, anden linje, der er et "e" 
for meget i ordet målrettede.  
- Plangrundlag, side 7, der mangler årstal på søjlediagrammer over 
akut og planlagt aktivitet.  
- Plangrundlag, side 20, kolonne 2, linje 4, der er en understregning 
mellem punktum og næste bogstav.  
- Plangrundlag, s. 23, Kolonne 2 under optageområder – kommuner. 
Der mangler en stjerne ved Norddjurs.  
- Plangrundlag, s. 25, kolonne 4, i teksten står der inden for fire 
områder, men der nævnes fem områder, hvor den ene er mere 
tekstfyldt end de andre fire.  
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- Plangrundlag, bilag 1, s. 37. Det kunne være hensigtsmæssig med en symbolforklaring 
øverst.  
- Plangrundlag s. 38, nederste række i første skema bør flyttes til det andet skema.  
- Plangrundlag s. 38. Der er to side 38.  
 
 

 
På vegne af HMU 
 
 
                  Jonas Dahl        Tina Stenholt Kristensen 
  Formand               Næstformand 
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