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HMU’s høringssvar til besparelser i 2019 og 2020

Torsdag klokken 12 var sidste frist for at indgive hørings-
svar til regionsrådsformand Anders Kühnaus forslag til 
budget og besparelser i 2019 og 2020. 80 procent af 
strukturbesparelserne eller 113 millioner kroner skal fin-
des i HE Midt. Derfor har HMU arbejdet intensivt med at 
skrive høringssvar. 
Høringssvaret rummer fem hovedbudskaber:
1) RH Viborg som kvalitetsfondsprojekt
2) 1.200 akutte patienter på landevejen frem for færdig-

behandlede
3) Kan opgaverne løftes i Aarhus og Holstebro?
4) Strukturforslagene nedlægger reelt 158  stillinger på 

HE Midt
5) Ambulant-besparelse vil blive grønthøster i praksis.
Derefter gennemgår HMU hvert eneste spareforslag og giver alternative forslag til regionsrådet. De alternative spare-
forslag mangler kun tre millioner for at summe til samme totale besparelse som den, regionsrådsformanden har frem-
lagt. HMU har derudover indsendt alle LMU-høringssvar til regionsrådet.
Hele HMU’s høringssvar kan læses på hjemmesiden. 
Tirsdag denne uge udsendte regionsrådsformanden et nyt spareforslag vedrørende neurologi, hvor der nu fortsat skal 
være tre neurologiske afdelinger i Region Midtjylland. Se artiklen nedenfor. Det nye spareforslag har høringsfrist man-
dag den 3. september.
Pressen har dækket Region Midtjyllands spareforslag i budget 2019 massivt. Se eksempelvis Viborg Stifts Folkeblad og 
TV MIDT VEST med links til andre indslag i bunden af artiklerne.

Tirsdag i den forløbne uge annoncerede regionsrådsformand Anders Kühnau et 
alternativt spareforslag for det neurologiske område. Ifølge forslaget, som er 
det tredje på området i budgetlægningen for 2019, skal der fortsat være tre 
fagligt bæredygtige neurologiske afdelinger i Region Midtjylland – på AUH, HE 
Midt og HE Vest. Det andet spareforslag i rækken lød på lukning af Neurologisk 
Afdeling på RH Viborg.
Principperne i det nye forslag er, at akut behandling af apopleksi inklusive 
trombolysebehandling til opløsning af blodprop i hjernen kun skal foregå på 
AUH og på HE Vest, men ikke på HE Midt. I det første spareforslag var HE Midt 
udset til at overtage denne opgave fra HE Vest.
Til gengæld samler regionen den specialiserede neurorehabilitering under HE 
Midt. ”Tilførslen af en væsentlig aktivitet på regionsfunktionsniveau til HE Midt 
understøtter enhedens rolle som et kraftcenter for neurorehabilitering med 
aktiviteter på henholdsvis RH Hammel Neurocenter, RH Skive (der organisato-
risk hører under RH Hammel Neurocenter), RH Lemvig og Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade”, hedder det i forslaget.
Regionens øvrige hospitaler vil fortsat tilbyde neurorehabilitering, men kun på hovedfunktionsniveauet.
Hele det neurologiske område skal ifølge forslaget gennemgås fagligt og kapacitetsmæssigt med det mål at effektivi-
sere, så der kan findes besparelser på cirka 10 millioner kroner fra 2020 og frem.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/horingssvar-budget-2019-2020-hmu-hospitalsenhed-midt/
https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Neurologi-bliver-alligevel-i-Viborg/artikel/388756
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/kuhnaus-kovendinger-faa-et-overblik-over-hele-sagen
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/alternativt-spareforslag-bevarer-neurologi-pa-he-midt/
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200.000 kroner til forskning i genoptræning efter skulderbrud
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En donation fra TrygFonden gør det muligt at sætte spot 
på genoptræningsforløb for ældre, der har brækket en 
skulder. Formålet er at finde ud af, hvordan man opnår en 
god fysisk funktion og høj livskvalitet i genoptræningsfor-
løbet efter et skulderbrud. 
I et nyt forskningsprojekt undersøger fysioterapeut og 
ph.d.-studerende Helle Kvistgaard Østergaard sammen 
med kolleger fra Ortopædkirurgi på RH Viborg, hvordan 
ældre over 60 år får den optimale genoptræning efter et 
brud på deres skulder. I projektet vil de undersøge om 
et genoptræningsforløb superviseret af en fysioterapeut 
giver bedre fysisk funktion og højere livskvalitet, end 
et forløb hvor patienten selv genoptræner i eget hjem. 
Begge forløb tager udgangspunkt i de samme øvelser. 
Et skulderbrud er den tredjehyppigste type brud hos 
ældre mennesker, og i takt med at levealderen stiger, 
stiger forekomsten af skulderbrud. Et skulderbrud kan 
have både fysiske og psykiske konsekvenser. Samtidig 
udgør denne type brud også en generel helbredsrisiko 
hos ældre, fordi de hurtigt svækkes og dermed er særlig 
udsatte for at få andre følgesygdomme. 
- Vi oplever, at der er et stort behov for at finde ud af, hvilke behandlings- og genoptræningstilbud ældre med skulder-
brud skal tilbydes. Desuden er der brug for viden om, hvilke af patienterne der har brug for særlig støtte i efterforløbet. 
De genoptræningstilbud, der findes i dag rundt omkring i Danmark, varierer fra ingen genoptræning til genoptræning 
flere gange om ugen, siger Helle Kvistgaard Østergaard og fortsætter: 
- Jeg er virkelig glad og taknemmelig for at have modtaget den flotte donation fra TrygFonden. Sådan et projekt kræ-
ver opbakning fra både ledelse og kolleger, og den opbakning er der, og det sætter jeg stor pris på. 
Læs mere om projektet på hjemmesiden. 

Marianne Broder Jørgensen fra TrygFonden overrækker her 
donationen til Helle Kvistgaard Østergaard. TrygFonden 
arbejder med at skabe tryghed i Danmark, så borgerne 
får et godt liv. Ifølge Marianne Broder Jørgensen handler 
ph.d.-projektet om genoptræning af skulderbrud netop 
også om at skabe tryghed. Et projekt, hun omtaler som 
både velgennemtænkt og relevant, og hun understreger, at 
resultaterne vil få betydning for rigtig mange mennesker.

Grønne tage gavner både patienter og miljø 

Kønnere udsigt fra patientstuerne, mindre regnvand i 
kloakkerne, positiv gevinst for CO2-regnskabet og bio-
diversiteten, mindre støj og lavere temperaturer i det nye 
akutcenter.
Rækken af gevinster er lang, når det handler om tage 
beklædt med lavtvoksende planter. Og derfor glæder 
hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen sig over, at der nu – 
helt bogstaveligt – er udsigt til grønne tage på RH Viborg.
Det nye akutcenter får nemlig knap 2000 kvadratme-
ter levende tag, som fremover vil blomstre gult, rødt og 
grønt på forskellige tidspunkter af året. Tagene består af 
10 forskellige bjergplanter, som tåler både tørke og perio-
der med meget regn. 
- Vores primære fokus ligger selvfølgelig på at skabe 
nogle effektive rammer, der matcher kravene til fremti-
dens undersøgelser og behandlinger. Men samtidig vil vi 
gerne kunne tage imod patienter og pårørende i en bygning, som er behagelig at være i og se på – og her spiller de 
grønne tage en rolle, siger Lars Dahl Pedersen. 
Samtidig har de miljømæssige gevinster vejet tungt. De grønne tage betyder nemlig blandt andet, at det nye akut-
center ikke belaster byens kloakker voldsomt med regnvand fra taget, ligesom planterne tiltrækker insekter og fugle, 
reducerer støjen og sænker temperaturerne indenfor på hospitalet. 
Læs mere på www.fremtidensakuthospital.dk eller kig forbi og se de grønne tage, når RH Viborg søndag holder åbent 
hus på byggepladsen.

På www.fremtidensakuthospital.dk kan du se en kort video 
om de grønne tage på RH Viborg.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/200.000-kroner-til-forskning-i-genoptraning-efter-skulderbrud/
http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2018/gronne-tage-gavner-bade-patienter-og-miljo/
www.fremtidensakuthospital.dk
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Kig forbi og få et smugkig på fremtidens akuthospital
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Søndag er dagen, hvor du for alvor kan vise din opbakning til RH Viborg og de kolleger, som står klar til at vise ind-
holdet i det nye akutcenter. Her slår vi nemlig endnu en gang dørene op til åbent hus på byggepladsen – og det bliver 
sandsynligvis sidste gang, inden akutcentret tages i brug næste år.
I løbet af de tre timer, arrangementet varer, får du som gæst mulighed for at høre om behandlingen af de akutte pa-
tienter, ligesom du kan få et indblik i de muligheder og ændrede arbejdsgange, som de nye ensengsstuer fører med 
sig. På plan 4 kan du se rammerne om den nye Skopi-klinik, der er skræddersyet til moderne undersøgelser og be-
handlinger, og du kan høre, hvordan samarbejde på tværs af afdelinger bliver centralt i det nye akutcenter. 
Du kan også se vores nye patientkaldeanlæg og den nye ambulancehal, hvor Præhospitalet holder klar med en ambu-
lance, og så kan du høre om det store arbejde med at få installeret og testet udstyr og øvet arbejdsgange, der skal til 
for at blive klar til indflytningen. Og meget, meget mere.
Fælles for dagens emner er, at de alle handler om at sikre patienterne den bedst mulige undersøgelse og behandling på 
fremtidens akuthospital. 
Læs mere om dagens indhold og kig forbi søndag klokken 9-12. 

Du kan møde repræsentanter for både klinikken og byggeriet, når RH Viborg på søndag holder åbent hus på bygge-
pladsen.

Nyt kursustilbud og ny hjemmeside om læring og vejledning 

Region Midtjylland har med et nyt koncept fokus på at 
styrke læringsmiljøet og vejledningskompetencer for alle 
faggrupper i regionen.
En del af det nye koncept er at give alle medarbejdere de 
samme muligheder for at lære at vejlede. Derfor er der 
udviklet ”Kursus i Læring og Vejledning”, som skal klæde 
medarbejdere på til at kunne vejlede andre. I HE Midt 
foregår kurset den 11. og 22. oktober, og der er tilmel-
ding via ’Plan2learn’.
For at skabe overskuelighed i tilbud om læring og vejled-
ning er der også blevet udviklet hjemmesiden 
vejledning.rm.dk. Her kan man finde de regionale kursus- 
og uddannelsestilbud sammen med eksempelvis konkrete værktøjer i vejledning.
I HE Midt støder du i dagligdagen på mange situationer, der handler om læring og vejledning. For eksempel når der 
starter en ny kollega eller studerende i din afdeling. Eller når kolleger lærer af hinanden på tværs af fag. HE Midt og 
Region Midtjylland udgør således en stor uddannelsesenhed, hvor det nye koncept ”Læring og vejledning i Region Midt-
jylland - et kompetenceudviklingskoncept” kan gavne nuværende og kommende kolleger.

http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/abent-hus-pa-byggepladsen-2018/
https://rm.plan2learn.dk/
www.vejledning.rm.dk

