Høringssvar til udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg fra Initiativgruppen
En udviklingsplan skal i vores optik både tage hensyn til alt det som RSI i dag er super gode til,
men det skal også lægge spor ud til fremtiden, så alle nye initiativer ikke stoppes af endnu en
omgang ”undersøgelse”.
En udviklingsplan kan i vores optik ikke stå alene, der må kr. og øre til, både til anlæg- og drift.
Ingen har brug for en Udviklingsplan, som vil kunne opfattes som ”varm luft”.
En udviklingsplan skal også kunne udfordrer de tanker regionsrådet allerede har gjort sig.
Og med de mange positive kommentarer der på det sidste er kommet fra regionspolitikere, burde
det være en smal sag.
Silkeborg kommune er som regionsrådet ved i en rivende udvikling, det betyder både flere unge
børnefamilier og flere ældre, noget det er svært at se afspejlet i udkast til udviklingsplan.
Vi peger på:
•

Mulighed for at fødsler svarende til hjemmefødsler kan foregå på RSI

•

En helt nødvendig styrkelse af bemandingen på akutklinikken, med lægetimer så
mange borgere sparer en unødvendig tur til Viborg

•

En personalepolitik der styrker rekruttering og fastholdelse, som også handler om den
service vi som borgere kan forvente at møde på RSI

•

Vigtigheden af den fri forskning, ting skal som tidligere let og ubesværet kunne gro
nedefra

•

Skab grundlag for at universitetsklinikker udbygges

•

Skab grundlag for at eksterne fagfolk igen vil medvirke til afprøvning og udvikling af
og på RSI

•

Et sundhedshus må aldrig svække de opgaver og tilbud hospitalet skal løse.

•

Fasthold og udbyg samarbejdet mellem region og kommune i praksis, det vil gavne
mange patienter

•

Skab grundlæg og økonomi så regionshospital Silkeborg kan blive det
udviklingshospital for hele regionen I taler om. Der rækker 10 mill.kr. ikke langt

•

Færdiggør gavlbyggeriet

•

Flere ene- og to sengs stuer, uden patienter eller opgaver flyttes til Viborg, selv under
ombygning

•

Et anlægsbudget som ikke kun er ”brandslukning”, men gennemgår hele
bygningsmassen, div. midlertidige containerbygninger, og udarbejder en plan hvorfra
Udviklingsplanen kan gennemføres

•

Indtænk renovering af det gl. kapel, så regionen også er med til at fastholde historien,
en perle fra Anton Rosen

•

Udvidelse af tidsrummet for modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter til
kl. 20 alle ugens dage.

