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Høringssvar fra Regionshospitalet Randers vedr. udviklingsplan
for Regionshospitalet Silkeborg
Hoved-MedUdvalget (HMU) på Regionshospitalet Randers har
følgende
bemærkninger
til
høringsmaterialet
vedrørende
udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg.
HMU hilser velkommen, at der sættes fokus på udviklingsarbejde og
implementering af nye udviklingsprojekter. Der er forsat behov for at
styrke samarbejdet på tværs af regionens hospitaler med mulighed
for at lære af hinanden som det fx sker via projekterne Sikkert OP
flow og Sikkert Patientflow. Det er derfor til gavn for alle, at der er
sat fokus på udviklingsarbejdet på Regionshospitalet Silkeborg, og
Regionshospitalet Randers vil gerne lære af erfaringerne.
Det beskrives, at en af principperne for arbejdet med
udviklingsprojekter vil være at indtænke implementering og
spredning fra udviklingsprojektets start. Det er HMU glad for.
Implementering af udviklingsprojekter i en ny kontekst forudsætter
dog, at de modtagene hospitaler er i stand til at varetage funktionen i
de lokaler og med de ressourcer, de har til rådighed. Der afsættes
3,5 mio. kr. til opbygning af fælles faciliteter i Silkeborg med henblik
på at fremme og udvikle nære og sammenhængende patientforløb.
Den fysiske nærhed, der dermed skabes for ledelsen og personalet,
vil ikke være til stede på de matrikler, hvor de gode erfaringer skal
spredes til. Endvidere vil samarbejdsfladen til det kommunale
sundhedsvæsen ofte være bredere, da der vil være behov for at
samarbejde med samtlige kommuner i klyngen, som også har
forskellige vilkår. Det er således behov for opmærksomhed på de
forskellige vilkår de modtagne hospitaler er underlagt, når der
arbejdes med udbredelse af udviklingsprojekter.
HMU savner en stærkere kobling mellem udviklingsplanen og
regionens sundheds- og hospitalsplan samt investeringsplanen. Det
beskrives, at alle hospitaler har særlige opgaver, som skal
imødekomme forventningerne til sundhedsvæsenet. Betyder det, at
der skal laves en udviklingsplan for alle hospitaler i regionen? Og at
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der afsættes økonomi til alle udviklingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af planen og i de
efterfølgende budgetforhandlinger?
Afslutningsvis vurderer HMU, at det er væsentligt, at der er fokus på, hvordan den gode idé
bliver gjort operationel i en ny sammenhæng, og hvordan der skabes ejerskab – ud over RH
Silkeborg – til et nyt udviklingsprojekt.
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