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Radikale Venstres høringssvar til forslag til udviklingsplan for
Regionshospitalet i Silkeborg.
Radikale Venstre i Silkeborg Kommune har på sit bestyrelsesmøde i august og på efterfølgende
kandidatmøder behandlet Region Midtjyllands forslag til udviklingsplan for Udviklingshospitalet
Silkeborg i Region Midtjylland. Behandlingerne har resulteret i følgende høringssvar.
For det første glæder det os, at der endnu en gang slås fast, at vi har et velfungerende
udviklingshospital, som ikke behøver at frygte for lukning og reduktioner. Vi kan tilslutte os, at
hospitalet i dag på en række områder leverer velfungerende behandling til borgere i Silkeborg
Kommune og regionen i øvrigt. Men vi ønsker også en fortsat udvikling af hospitalet, særligt på
kerneopgaver, hvor det kan ses og mærkes af både medarbejdere på hospitalet og borgerne i
Silkeborg Kommune.
Udviklingshospitalet. Radikale Venstres bud er i prioriteret rækkefølge, at udviklingshospitalets status
skal sikres. Det skal udbygges med nødvendig økonomi og fysiske rammer. Dernæst skal vi sikre resurserne
til at forske og dokumentere for at kunne brede de gode resultater ud til andre dele af sundhedsvæsenet.
Det er en kvalitet, vi har udmærket os på og givet os status som det bedste mindre hospital i Danmark. Det
er grunden til, at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere. Det gælder alle aktiviteterne inden for
Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi. Den udvikling og de fremskridt, der er skabt her, har
kvaliteter langt uden for kommunegrænserne. Derfor skal det prioriteres, at ny praksis implementeres i
andre afdelinger af sundhedsvæsenet. Det er ofte en vanskelig proces, som løses ved en styrkelse af de
lægefaglige kompetencer i hospitalsledelsen.
Kommunalt/regionalt samarbejde. Dernæst er samarbejdet med kommunen og de praktiserende læger
blevet helt afgørende. På sigt kan det nok give en bedre økonomi, men der skal en investering til for at
opbygge en holdbar model og de nødvendige fysiske rammer. Der er afgjort også belæg for at samle og
koordinere regionens- og den kommunale indsats. Der er en klar interesse for at blive behandlet tæt på
hjemlige forhold, men den nødvendige ekspertise og økonomi skal følge med.
Akutmodtagelsen. Lad os så se på om mulighederne for en udvidet åbningstid i akutmodtagelsen ikke kan
give en efterlyst tryghed. Det vil være en klar forbedring at udvide åbningstiden i de perioder på døgnet,
hvor borgerne er mest aktive. Det gælder den fodboldspiller, der kommer til skade under træningen, eller
den vild med dans deltager, der snubler i en tango. Kunne vi bare få åbningstiden øget til kl. 22, altså i det
tidsrum på døgnet, hvor vi er aktive i fritidslivet, så ville megen transport til akuthospitalet i Viborg være
sparet. Det kræver en udvidelse af den lægefaglige dækning.

Fødeklinik. Og lad os nu se, om det bliver muligt med en fødeklinik. Forbedringer vil være inden for
rækkevidde. Det er klart, at en fødeafdeling vil være det optimale, og vi er også helt opmærksomme på, at
det kræver en lægefaglig ekspertise i døgndrift. Men en fødeklinik, hvor alle de ukomplicerede fødsler
kunne klares, ville være en klar forbedring. Det skulle naturligvis være kombineret med en hotline til en
fødeafdeling, der kunne træde til, hvis der opstod komplikationer. Som minimum må vi forvente, at
planlægningen kunne være sådan, at den jordemoderkonsultation, som er på vores hospital, betjenes af en
jordemoder fra den afdeling, hvor fødslen skal finde sted. Alene af den grund, at de to fødeafdelinger i
Herning og Viborg fungerer vidt forskellig, bidrager det til utryghed hos de nye forældre.
Økonomi. Befolkningsgrundlaget i Silkeborg Kommune alene indikerer behov for udvidelse af hospitalets
funktioner, og meget tyder på, at befolkningstilvæksten fortsætter. Derfor er det med dyb skepsis, at vi ser
de afsatte beløb i regionens budget. Har man bare lidt forstand på bygningsvedligeholdelse og udvidelse af
bygningsmassen i store offentlige byggerier, så bør det være klart for alle, at det afsatte beløb er alt for lille.
Når man så ser på ambitioner om at udvikle behandlinger og øge samarbejde med kommunen, samt
ambitionen om at brede ud til det øvrige sundhedsvæsen, så mangler der økonomi til de opgaver.
Fysiske rammer: regionens udviklingshospitalet i Silkeborg mangler plads, og der er ikke umiddelbart
mulighed for at bygge nyt. Derfor tillader vi os at foreslå følgende som en mulighed, der bør undersøges.
Psykiatriens Hus flytter til en anden lokalitet. De informationer, vi har fået, siger, at der ikke er belæg for at
Psykiatriens Hus befinder sig på samme matrikel som Regionshospitalet. Der er ikke overlap af personale,
og man trækker ikke på hinandens resurser. Patienterne kunne have nytte af at opsøge hjælp i andre
omgivelser.
Hvis man flyttede psykiatriens hus til mere harmoniske omgivelser, ville det kunne afhjælpe hospitalets
pladsproblemer, og også give psykiatriske patienter et mere hensigtsmæssigt miljø.
Radikale Venstre kunne foreslå Remstruplund, som Psykiatriens Hus. Der er ud over det kommunale
genoptræningstilbud også et afsnit med plejehjem. Kunne man forestille sig, at Museum Jorn blev ledigt om
nogle få år, og det kunne bruges til et Psykiatriens Hus. Det er ideer, som vi er helt klar over, der skal
planlæggere ind over for bare at undersøge. Men var det en mulighed at undersøge?
Udvikling er en investering, som måske kommer igen, men man kommer ikke ansvarligt i gang uden.
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