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Høringssvar vedr. Region Midtjyllands oplæg til udviklingsplan for Regionshospitalet
Silkeborg.

Repræsentanter fra Seniorrådet deltog i mødet i Jysk Park d. 10.august. Vi noterede os de
positive ord om sygehusets fremtid fra såvel det politiske niveau, som fra overlæger og den
administrative ledelse. Det vil vi gerne følge op på med følgende høringssvar:
Sygehuset har siden 2007 haft stor succes med at være udviklingshospital for hele regionens
sygehusvæsen. Skal man fortsætte og udvikle dette, er det vigtigt at sikre innovationen, som
kommer fra medarbejderne som “ bottum- up” og ikke “ top- Down”, som kommer fra ledelsen
ved:
1. at der ikke er topstyring, men at den fri forskning kan gennemføres
2. at der afsættes tilstrækkeligt med midler til at forske.
3. at der sikres den lokale ledelse den nødvendige administrative support i dagligdagen, så
der er tid til innovation
4. at der sikres tilstrækkelig fysisk plads til forskning og forskningsprojekterne
5. at hospitalsledelsen sikrer at alle de 9 medicinske specialer er samlet
6. at der sikres fri adgang for medarbejderne at mødes med praksislægerne og kommunalt
ansatte mhp at planlægge projekter
7. at de andre hospitaler kun har rådgivende funktion, men ikke er medbestemmende
8. at der sikres en tilstrækkelig intensivafdeling
9. at der opretholdes en tilstrækkelig akut medicinsk funktion
Vores budskab er også, at man ud fra princippet om at kunne behandle flest mulige borgere så
tæt på boligen som muligt, at udvide åbningstiden for de sub- akutte patienter fra 08.00 - 17.00
til 08.00 - 20.00. Herved vil mange indlæggelser af de ældre medicinske patienter kunne ske
direkte til hospitalet og ikke via Viborg.
Akutklinikken, som er vigtig for mange patienter i det daglige, bør have lægelig back up. Det
vil give mulighed for, at mange flere patienter vil kunne afslutte behandlingen lokalt. Og
unødvendig transport til Viborg vil kunne undgås.
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Vi ser frem til at overvejelserne om at etablere en form for sundhedshus sammen med
kommune og de praktiserende læger bliver til handling. Det har længe været et ønske lokalt.
Den kraftigt voksende andel af ældre de kommende år, vil kræve en stor og smidig fælles
indsats for at sikre ældres sundhed og livskvalitet længst muligt i livet.
I klinikken for ældremedicinske patienter på sygehuset har man allerede et stort og flot
samarbejde med kommunen og de praktiserende læger. Det kan udbygges i et sundhedshus til
mange flere, ikke mindst forbyggende opgaver. Vi i seniorrådet deltager gerne i en
arbejdsgruppe for at få en model for et sådant hus etableret.
Vi tænker også her på den palliative indsats i den sidste del af livet. Sammen med lokale
hospicer vil der kunne laves tilbud, hvor borgeren får den bedste afslutning på livet med den
største livskvalitet.
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