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Dette høringssvar er baseret på en drøftelse på det ekstraordinære HMUmøde fredag den 26. august 2011.
Som udgangspunkt ser vi det i HMU som positivt, at budgettet for 2012
ikke nødvendiggør yderligere spareplaner ud over den regionale
omstillingsplan; delvis fordi det at implementere besparelserne i
omstillingsplanen er en stor og fortsat igangværende udfordring for
hospitalerne, og delvis fordi der fortsat er dele af omstillingsplanen i
forhold til medicinske senge og neurologien, der ikke er endeligt udmøntet
i regionen.
Derudover er vi glædeligt overraskede over den tilretning af
bloktilskuddet, der nu kommer Region Midtjylland til gode. Vi håber dog at
regionen fortsat vil arbejde videre med at få gennemført den oprindelige
regulering af bloktilskuddet.
Slutteligt vil vi gerne anerkende politikerne i regionsrådet for at prioritere
solide og holdbare budgetter ved at dedikere hovedparten af de ekstra
midler til driftsbudgetterne, velvidende at der er flere udgifter på
sundhedsområdet, som er svært styrbare.
Udvikling og udbygning i Randers
Når dette er sagt, er vi på Regionshospitalet Randers og Grenaa meget
bekymrede i forhold til presset på regionens anlægsbudget.
I april 2010 blev programoplægget for 1. fase af udbygningen af
Regionshospitalet Randers med en ny fælles akutmodtagelse godkendt af
regionsrådet; en udbygning der er en af hjørnestenene i forhold til at sikre
den mest optimale, effektive og fremtidssikrede behandling af
akutpatienter på hospitalet.
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Da Region Midtjylland har vedtaget, at Regionshospitalet Randers er et af de fem
akuthospitaler i regionen, er det nødvendigt, at vi får rammerne til at udfylde denne opgave og
levere den bedst mulige ydelse til patienterne. Dette gælder både i forhold til kvalitet af
behandlingen, men også i forhold til den effektivitet i patientflow, som en fælles
akutmodtagelse vil bidrage med, og som vil kunne mærkes af både ansatte og patienter.
Vi vil derfor gerne understrege vigtigheden af, at der skaffes finansiering til den planlagte
udbygning, så den kan blive gennemført i henhold til den fastsatte tidsplan.
Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet
Der er i budget 2012 afsat ekstra midler til lægernes kliniske videreuddannelse som følge af
kapacitetsudvidelserne beskrevet i Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Fra HMUs side vil
vi gerne understrege, at uddannelse og kompetenceudvikling af personalet er vigtigt; ikke
mindst i forhold til ønsket om at ”fremme og prioritere initiativer, der øger kvaliteten og
patientsikkerheden, og samtidig understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne ”, som
det står i budgetforslaget side 9.
Vigtigheden af uddannelse og kompetenceudvikling gælder dog ikke kun for en faggruppe,
men for alle faggrupper. Hvis vi skal udvikle vores sundhedsvæsen og vores tilbud til
patienterne, kræver omlægningerne ikke kun fleksibilitet samt eventuelt investeringer i ny IT
og nyt apparatur, men også at personalet tilegner sig ny viden og nye færdigheder. Derfor
opfordrer vi til, at der i budgettet også fokuseres på investeringer i uddannelse og
kompetenceudvikling af personalet; et fokus, der yderligere aktualiseres af, at
trepartsmidlerne er bortfaldet i 2012.
Fokus på sundhedshusene
HMU på Regionshospitalet Randers og Grenaa vil gerne understrege vigtigheden af aktivt at
udvikle sundhedstilbuddene i yderområderne. I forhold til sundhedshuset i Grenaa vil vi derfor
gerne pointere, at det er vigtigt at sikre de økonomiske forudsætninger for en fortsat udvikling
af funktionerne i huset ved ikke blot at afsætte anlægsmidler til etableringen af
sundhedshuset, men også løbende at afsætte de nødvendige driftsmidler.
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