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Silkeborg Kommunes høringssvar til forslag til Udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg
Til en start skal lyde en tak for at invitere Silkeborg Kommune til at deltage aktivt i
udarbejdelsen af den nye udviklingsplan for vores lokale hospital. Regionshospitalet
Silkeborg er både en vigtig arbejdsplads i kommunen og en stærk institution, der skaber
stolthed og tryghed blandt vores borgere, og vi spiller altid gerne med, når det handler om
udvikling af sygehuset på bakken.
Selvom COVID-19 har vanskeliggjort processen, ser vi tilbage på en række konstruktive
sessioner – både online og offline – hvor både medarbejdere på hospitalet,
hospitalsledelsen, PLO Midtjylland, ansatte ved Silkeborg Kommune, lokale borgere og
foreninger m.fl. har bidraget fagligt og sagligt.
Silkeborg Kommunes Sundheds- og Ældreudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalg har
henholdsvis 5. maj og 18. maj behandlet Region Midtjyllands forslag til Udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg. Behandlingen resulterede i følgende opmærksomhedspunkter:
Helt overordnet kan Silkeborg Kommune tilslutte sig udgangspunktet; at hospitalet i dag på
en række områder leverer velfungerende hospitalsbehandling til borgerne i Silkeborg
Kommune. Vores ambitioner for hospitalet er dog højere end Region Midtjyllands: vi ønsker
ikke blot at sikre, at RH Silkeborg fortsat er et godt tilbud til borgerne i Silkeborg og resten
af regionen, vi ønsker decideret udvikling af hospitalet – særligt på kerneområder, hvor det
kan ses og mærkes af både medarbejderne på hospitalet og borgerne i Silkeborg Kommune.
Vi deler ambitionen om et endnu bedre tværsektorielt samarbejde og anerkender, at
udviklingsplanen rummer en række indsatser, der har potentiale til at styrke det
sammenhængende patientforløb til glæde og gavn for både den enkelte patient og aktørerne
i det nære sundhedsvæsen.
Byrådet tilkendegiver vigtigheden og udviklingen af Silkeborg Regionshospital som et
udviklingshospital for regionens borgere, men samtidig er det også vigtigt at tilbuddene for
Silkeborg Kommunes borgere udvikles, så Silkeborg kan tilbyde samme tilbud som
hospitaler i tilsvarende provinsbyer. Her mangler udviklingsplanen en del i forhold til
ambitionsniveauet, finansiering og tilførsel af opgaver.
Når vi læser ned over indsatserne, savner vi konkrete forslag til handlinger, der for alvor
demonstrerer, at Regions Midtjylland investerer i udviklingen af RH Silkeborg. Det er særligt
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indsatser, der giver mulighed for at behandle endnu flere af kommunens borgere på
hospitalet og øger den daglige aktivitet, som vi gerne havde set i udviklingsplanen. Det
kunne fx være en udvidelse af tidsrummet, hvor RH Silkeborg kan modtage akutte visiterede
medicinske patienter.
Muligheden for at udvide konceptet omkring akutklinikken på RH Silkeborg har været oppe
at vende ad flere omgange i den politiske følgegruppe, hvor fire byrådsmedlemmer har
repræsenteret Silkeborg Kommune. Det er indsatser som denne, der for alvor vil give værdi
for kommunens borgere og mere liv på hospitalet, vi efterspørger. Vi følger derfor også
debatten om en mulig fødeklinik og fødeafdeling på hospitalet med stor interesse.
Vi er klar over, at vi ikke er alene om at ønske flere funktioner til vores lokale hospital –
sådan er det formentlig over hele regionen. Vi mener dog, at grundlaget for at investere i
og udbygge RH Silkeborg er til stede, når man ser på Silkeborg Kommunes massive
befolkningstilvækst og lige så imponerende befolkningsprognose.
I 2020 vækstede Silkeborg Kommune med 1.462 borgere (svarende til 1,6 %), mens Viborg
Kommune gik tilbage med 242 borgere (-0,2 %), og den tendens ser ud til at fortsætte, når
man ser ind i prognoserne. Silkeborg Kommune kan nu kalde sig Danmarks 10. største
kommune, og det skaber alt andet lige nogle forventninger blandt både eksisterende
borgere og tilflyttere til, hvad man kan få behandlet lokalt. De forventninger så vi naturligvis
gerne kunne imødekommes.
En afledt konsekvens af befolkningsudviklingen er antallet af fødsler i henholdsvis Silkeborg
Kommune og Viborg Kommune. I 2018 overhalede antallet af fødsler i Silkeborg Kommune
antallet i Viborg Kommune og siden da, er forskellen kun vokset, så der i dag fødes 16 %
flere børn i Silkeborg Kommune. På baggrund af den udvikling, finder vi det relevant at
drøfte, om det i fremtiden burde være muligt for silkeborgensiske kvinder at føde i
Silkeborg.
Vi ser positivt på, at der i forbindelse med udviklingsplanen er afsat 30 mio. kr. + 3,5 mio.
kr. til bygningsmassen. Vi bemærker, at regionen tilkendegiver, at de forventer yderligere
investeringer, hvorfor de afsatte midler må forstås som en første runde, og at der kan
forventes yderligere midler i forbindelse med bl.a. kommende budgetforhandlinger.
Silkeborg Kommune ser frem til det videre samarbejde omkring udviklingen af
Regionshospitalet Silkeborg.
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