
Pressemeddelelse fra de faglige organisationer. 

 

Når økonomi ødelægger både medarbejdere og patienter 

Endnu en gang er der underskud i Region Sjællands budget. Denne gang i form af et gabende hul på 

150 millioner kroner. Penge, som skal findes nu, hvis økonomien skal hænge sammen i 2018. 

Pengene skal – igen - findes i afskedigelser, og dermed er der stor risiko for, at patienterne i den 

sidste ende betaler en høj pris. Det får de faglige organisationer til at undre sig og til at advare mod 

denne tendens. Vi mener nemlig, at patientsikkerheden skal vægtes højt, og det samme skal 

medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Det hænger uløseligt sammen, og det er medarbejderne, som 

i hverdagen møder patienterne.  
 

I ugens løb har det blandt andet kunnet høres fra regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, at der 

vil ske personalereduktioner og afskedigelser, hvorved man vil kunne minimere underskuddet væsentligt. 

Spørgsmålet er ikke hvis, men hvornår der vil ske personalereduktioner i Regionen.  

 

De faglige organisationer til Regionsrådet: Pas på jeres medarbejdere! 

Region Sjælland vedtog i foråret, efter en politisk proces, en fælles strategi, som især fokuserer på et nært og 

specialiseret sygehusvæsen for alle og sikring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. 

 

De faglige organisationer står sammen om at på det kraftigste at minde Regionsrådet om sit ansvar i forhold til 

medarbejderne: De mange dygtige ansatte i Region Sjælland, der hver dag løfter en kæmpe opgave under et 

enormt arbejdspres, skal beskyttes.  

 

Gang på gang bliver det ved højtidelige lejligheder fremhævet, at medarbejderne er Region Sjællands mest 

dyrebare ressource, men ordene gælder åbenbart ikke i krisetider, selv om det netop her er endnu mere vigtigt 

at investere i sine medarbejdere. 

 

Samtidig skal de faglige organisationer henlede Regionsrådets opmærksomhed på den voldsomme brug af 

vikarer og konsulenter i regionen – det viser jo, at der er penge i systemet, men at midlerne i alt for mange 

tilfælde bruges uhensigtsmæssigt. 

. 

Ingen lønforhandling i sigte 

Besparelserne kommer forud for de lokale lønforhandlinger, som er aftalt i overenskomsterne. Region Sjælland 

har skudt disse forhandlinger til hjørne med beskeden om, at der ingen penge er uanset de indgåede aftaler. De 

faglige organisationer vil naturligvis følge op på denne udmelding, da det er i direkte modstrid med intentionerne 

i OK18-aftalerne. De faglige organisationer påpeger, at det er direkte demotiverende og en hån mod de ansatte, 

når deres indsatser og kvalifikationer år efter år ikke honoreres ved lokale lønforhandlinger. Endvidere løser 

denne udvikling jo på ingen måder Region Sjællands problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de 

patientnære opgaver. Tværtimod, regionen risikerer i stedet at understøtte en adfærd, hvor medarbejdere skifter 

job for at påvirke deres løn. En sådan adfærd vil påvirke patientsikkerheden, kvaliteten og arbejdsmiljøet - og så 

er det dyrt! 

 

 

Kontakt for flere oplysninger: 

Ann Søgaard -  Sektor formand SOSU – FOA -  mobil: 29275644 

Michael Rosenberg – Formand, HK Kommunal Sjælland – mobil: 21305431 

Helle Dirksen – Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, kreds Sjælland – Mobil: 23428297 

 


