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Til  

Region Syddanmark 

 

Vedr. Sparekatalog for budget 2016.  

 

Region Syddanmark har besluttet at melde en række forslag ud til besparelser inden for sundhedsområdet. 

På den baggrund har Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark udarbejdet dette bidrag som høringssvar. 

Indledningsvis har DSR, Kreds Syddanmark den overordnede betragtning, at regionernes og dermed også 

Region Syddanmarks økonomiske råderum til sundhedsområdet ikke er blevet tilgodeset i tilstrækkeligt 

omfang af regeringen. 

DSR, Kreds Syddanmark anerkender, at Region Syddanmark er udfordret med at skabe balance i 

økonomien.  Vi konstaterer, at den manglende politiske prioritering dels af økonomi dels af baggrunden for 

udgiftspresset med særligt stigende medicinpriser, betyder at økonomien genoprettes ved en række 

besparelser, der rammer andre steder end hvor udgifterne reelt er stigende. 

Grundlæggende mener DSR, Kreds Syddanmark, at der skal arbejdes for en forbedret prioriteringsindsats 

på landsplan, særligt på medicinområdet, da dette pres ikke er aftagende. Vi ser gerne en mere systematisk 

anvendelse af medicinsk teknologivurdering (MTV), når ny medicin og behandlingsformer skal indføres. 

Dette for at sikre at nye tiltag reelt både er bedre og mere omkostningseffektive. 

DSR, Kreds Syddanmark noterer sig, at der sammen med dette sparekatalog pågår besparelsesinitiativer 

flere steder i sundhedsvæsenet i Syddanmark. Samlet set er der tale om relativt store besparelser, der vil 

medføre forringede mulighed for at levere samme kvalitet i behandlingen og plejen. 

Når dette kobles med, at der også fremadrettet påtænkes, at der ud over sparekataloget og de lokale 

besparelser ligeledes løbende skal leveres 2 % årlig effektivisering rejser DSR, Kreds Syddanmark 

spørgsmålet om de rammebetingelser, der blev beskrevet for fremtidens sygehusvæsen i Syddanmark 

fortsat holder og dermed om betingelserne for at skabe sammenhængende patientforløb i tæt samspil med 

kommunerne holder. 

DSR, Kreds Syddanmark er bekymret for personalets arbejdsmiljø og mulighed for at udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed i udførelse af deres funktioner. 

Forventningen fra DSR, Kreds Syddanmark er, at der med de påtænkte besparelser og løbende 

fremadrettede effektiviseringer er behov for en relativt stor oprustning i kommunerne. 

Vi anerkender, at sparekataloget ikke er udarbejdet som “grønthøsterbesparelser” som de løbende 2 % 

effektiviseringer høstes.  

Forslagene samlet set ligger op til at begrænse vækst i aktivitet yderligere, hvorfor DSR, Kreds Syddanmark 

ønsker at understrege, at dette ikke må betyde manglende behandling, hvor dette er påkrævet. 

Vi er dog ikke enig i, at flere af forslagene ikke påvirker de kliniske ydelser, der leveres til borgerne.  

Dette begrundes under de enkelte forslag. 
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Sparetema 1 

Samling af funktioner samt nedlæggelse af skadeklinikker og sygehusmatrikler 

DSR, Kreds Syddanmark har forståelse for, at den økonomiske situation gør det nødvendigt at vurdere 

sygehusstrukturen på ny og herunder om den geografiske spredning i bygningsmassen og de kliniske 

funktioner kan indeholdes inden for den økonomiske ramme. DSR, Kreds Syddanmark skal også beklage, at 

man ikke i den oprindelige plan for fremtidens sygehuse i aftalen med regeringen har sikret en større 

sikkerhedsmargen i økonomien før relativt store indgreb i strukturen igen er på dagsordenen. 

Denne bemærkning handler både om at sikre rammer for de kliniske funktioner og i ligeså høj grad om at 

give personalet rimelig varsel i at kunne tilrettelægge sammenhængen mellem deres arbejdsliv og familieliv 

herunder fx. bopæl. 

Fremtidens sygehusplan omlægger hele det syddanske Sundhedsvæsen og har betydning for både regionen 

og samspillet med kommunerne. DSR, Kreds Syddanmark er bekymret for – svarende til det høringssvar vi 

afgav ifm. Høringen om fremtidens sygehusvæsen – at den samlede kapacitet bl.a. inden for Akut (FAM) og 

det medicinske område ikke er tilstrækkelig. 

Besparelsesforslagene vil samlet betyde, at flere patienter skal behandles inden for færre sengepladser og 

dermed, at det reducerede sengetal vil medføre en reduceret indlæggelsestid, der ikke udelukkende 

fremkommer ved kliniske forbedringer i behandling og pleje. 

I FAM’erne vil der blive koncentreret mere personale, hvilket er positivt, men der bliver samtidig en 

væsentlig øget belastning på de bygningsmæssige rammer.  

Samlet set er DSR, Kreds Syddanmark bekymret for at bufferdelen i sygehusenes kliniske områder bliver for 

lille set i forhold til de forventelige spidsbelastninger, der kommer løbende. 

Vi er bevidst om, at enkelte af spareforslagene handler om at fremrykke en omlægning, der allerede er 

beskrevet i den oprindelige plan. En bemærkning er her om den planlagte afgrænsede besparelse står mål 

med dels de økonomiske investeringer dels personalemæssige konsekvenser ved førtidig omlægning. 

DSR, Kreds Syddanmark kan ikke se, at man har indregnet udgifter til genetablering af de flyttede 

funktioner for daghospitalet og gastromedicinsk ambulatorium fra Tønder. 

Så vidt DSR, Kreds Syddanmark kan se af sparekataloget, vil konsekvenserne af ændringer på Svendborg 

sygehus være, at der skal etableres øget kapacitet i FAM Odense (der nedlægges 10 FAMpladser i 

Svendborg) - dette er der afsat 1 mio. til, hvilket virker underfinansieret . 

Langsigtet vil der skulle findes driftsmidler til ny placering af administration for det samlede OUH. 

Konkret inden for skadeklinik området vil DSR, Kreds Syddanmark fremhæve de erfaringer, der igennem de 

seneste år er opnået ved at lade specialuddannede sygeplejersker opnå flere kompetencer og dermed få 

flere beføjelser. 

DSR, Kreds Syddanmark forventer, at man fortsat vil opruste dette område og er klar til at understøtte 

denne udvikling. 

En overvejelse kunne i den forbindelse være at etablere et tættere samarbejde med kommunerne, hvor vi i 

flere områder oplever, at der arbejdes med at udvikle og udvide sygeplejerskers kompetencer og 

beføjelser.  
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Lukning af skadeklinikkerne i Tønder, Grindsted og Middelfart indgik i regionens overvejelser i forbindelse 

med indføring af den visiterede adgang til skadestuerne. Den anslåede besparelse skal ses i forhold til den 

opgave som skadeklinikkerne løser i nærområderne. Frygten kan være, at mindre skader ikke vil blive 

behandlet, da transporttiden til nærmeste skadestue vurderes for lang i forhold til skadens umiddelbare 

omfang. Det vil muligvis give en økonomisk besparelse, men på bekostning af et ringere behandlingstilbud. 

Fx vil lukning af Tønders skadeklinik ifølge regionen give et fald på 15% i besøg. DSR, Kreds Syddanmark er 

ikke enig i, at man kan overføre erfaringer fra Haderslevs lukning, da den geografiske placering vil have 

betydning. Vurderingen er derfor at tallet vil være lavere.     

Sparetema 2 

Begrænsning i væksten af udgifter til sygehusmedicin og tilskudsmedicin 

DSR, Kreds Syddanmark støtter, at der arbejdes med prioritering inden for dette område, så væksten i 

udgifter til sygehusmedicin og tilskudsmedicin begrænses. 

En bemærkning er derudover, at der er relativt stor forskel på, hvordan medicin fysisk administreres for 

den enkelte borger. Valg af medicin skal derfor ud over den kliniske indikation også vurderes i forhold til 

hvordan medicin administreres. Dette gælder både når patienten selv administrerer og når der ydes hjælp 

fra fx. Sygeplejersker. 

DSR, kreds Syddanmark forventer at sparekataloget justeres i forhold til det reelle sparebehov, hvis der ikke 

er de forventede udgifter til medicin. 

Sparetema 3 

Tilkøb af kapacitet i privatsektoren 

DSR, Kreds Syddanmark vil fremhæve, at forslaget ikke har beskrevet I hvilket omfang man kunne justere 

på udførelsen af opgaven inden for det offentlige Sundhedsvæsen. 

Vi har kendskab til at en række undersøgelser herunder bl.a. koloskopi udføres af specialuddannede 

sygeplejersker flere steder. 

Vurderingen er, at dette område kan udvikles yderligere, hvilket DSR, Kreds Syddanmark gerne 

understøtter. 

DSR, Kreds Syddanmark ønsker at fremhæve, at der skal sikres samme høje kvalitet som tilbydes i dag. 

Desuden skal uddannelses og oplærings-muligheder ikke forsvinde. Vi skal sikre at kommende 

sundhedsprofessionelle fortsat kan oplæres og uddannes inden for alle sundhedsområder – også hvis 

regionen tilkøber kapacitet i privatsektoren. 

Sparetema 4 

Revurdering af patientnære rammer 

DSR, Kreds Syddanmark er bekymret for, at der sker en nedprioritering af dette område såfremt det 

betyder, at intentioner i sygehusplaner og sundhedsaftalen ikke længere kan efterleves. 

Forudsætningen for at fremtidens sygehusvæsen i Syddanmark er mulig er ikke udelukkende kliniske 

forbedringer, men ligeledes omlægning og oprustning i det primærkommunale område. 
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Sparetema 6 

Revurdering af præhospital dækning 

DSR, Kreds Syddanmark er bekymret for revurderingen af den præhospitale dækning, da dette netop var en 

af hjørnestenene i planen for fremtidens sygehusstruktur i Syddanmark. 

De steder, der ønskes nedlagt akutbiler vil andelen af udrykninger, der er mere end 15 minutter undervejs 

stige. 

DSR, Kreds Syddanmark opfordrer til at overveje, om man med fordele kunne arbejde med en anderledes 

model for ambulancetransport og præhospital dækning, hvor man i stil med andre lande bl.a. Holland 

indtænker sygeplejersker i såvel patienttransport som i den præhospitale indsats. 

Vi ser en mulig konsekvens på lægebilernes dækningsområde, hvor specielt lægebilen i Sønderborg 

området, vil blive anvendt i et bredere geografisk område. Denne er i forvejen presset af 

anæstesilægemangel og brug af lægen til interhospitale transporter fra SHS, hvorfor den ofte er uden 

lægebemanding. 

Vi indgår gerne I drøftelser om dette emne, som vil kræve en planlægningsfase før det kan etableres. 

Grundlæggende mener DSR, Kreds Syddanmark, at den præhospitale indsats er en væsentlig del af det 

offentlige Sundhedsvæsen, hvor et tættere samspil (OPP) vil styrke kvaliteten for borgerne. Tilsvarende på 

transportområdet til og fra sygehusene, der med færre sengepladser, kortere indlæggelsestid og ændret 

demografi vil betyde, at en del af behandlingen og plejen vil foregå under transporten, som på sigt må 

forventes at skulle oprustes yderligere. 

Sparetema 7 

Harmonisering af serviceniveau og begrænsning af vækst i sygehusenes aktivitet 

DSR, Kreds Syddanmark anerkender, at der må forventes en stigende vækst inden for kronikerområdet 

herunder diabetes type 2, der gør det nødvendigt at drøfte behandlingsindsatsen samlet set. 

DSR, Kreds Syddanmark anbefaler, at der sker en oprustning af sygeplejerskers beføjelser og kompetencer, 

så sygeplejersker både ved sygehusene og i kommunerne selvstændigt kan varetage flere opgaver.  

Vedr. reduceret åbningstid ved skadeklinik i Sønderborg og nedlæggelse af skadeklinikkerne generelt skal 

DSR, Kreds Syddanmark understrege den store opgave, der i dag løses ved de enkelte skadeklinikker ved 

tilskadekomst af mindre grad. En del af patienterne vil søge hjælp andre steder end FAM, hvilket vil påføre 

udgifter andre steder i sundhedsvæsenet. 

DSR, Kreds Syddanmark er imidlertid bekymret samlet set for FAM’ernes kapacitet fremadrettet.  

Vedr. erfaringer af ændret takststyringsmodel i forhold til sygehusene mener DSR, Kreds Syddanmark, at 

det er for tidligt at fremskrive erfaringerne og den oplevede dæmpede aktivitet. Vi anerkender, at 

økonomistyringen og den manglende finansiering kræver at væksten dæmpes. Vi forventer imidlertid, at de 

meldinger, der er givet fra regeringens side bl.a. på venteliste området vil være med til at hæve væksten 

igen, hvilket kan være vanskeligt at honorere inden for de givne rammer. 
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Sparetema 8 

Hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut 

DSR, Kreds Syddanmark er bekymret for om dette forslag giver en forringelse af den generelle sundhed i 

befolkningen ved at udhule SSI’ s position. DSR, Kreds Syddanmark kan ikke understøtte denne forringelse. 

SSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet. Samtidig er SSI internationalt 

førende på flere områder, herunder epidemiologi, mikrobiologi, immunologi og bioteknologi. 

Sparetema 9 

Det er i alles interesse, at antallet af oplevede fejl og uhensigtsmæssigheder i sundhedsvæsnet nedbringes. 

Dette medfører at sygehusene skal lære af de fejl, der reelt bliver begået, for at kunne undgå fremadrettet. 

DSR, Kreds Syddanmark hører med bekymring på medlemmerne, at deres indberetninger ang. Utilsigtede 

hændelser (UTH) er under pres. Dette ofte pga. en travl hverdag, hvor der lokalt skal argumenteres for tid 

til at registrere UTH. Vi vil derfor foreslå, at regionen fortsat arbejder på, at registreringer af UTH er højt 

prioriteret. 

 

Region Syddanmarks forslag til omstillinger på det psykiatriske område: 

DSR, Kreds Syddanmark har via MED -systemet tilsluttet sig de indsatsområder som planlægges i 

psykiatrien. Vi finder de valgte områder meget relevante. Ligeledes er det nævnte ønske om at opprioritere 

på det retspsykiatriske område meget vigtigt, da den nuværende kapacitet vurderes for lille og patienterne 

presser de sengeafsnit, der ikke er bygget til at give dem optimale forhold. 

De foreslåede omstillingsforslag må samlet vurderes at være velbegrundede og villigheden til at afdække et 

eventuelt økonomisk råderum vurderes positivt. 

Af hensyn til nærhedsprincippet, bør det overvejes om de behandlingstilbud der i dag foregår i 

dagshospitalet, fremad kan foregå i det ambulante regi. 

Nedlæggelse af senge i almen psykiatrien er bekymrende. Det kræver i alle tilfælde, at de patienter, der 

ikke mere forventes indlagt, kan tilbydes et andet behandlingstilbud i regionen. 

I lighed med det somatiske område presses det faglige niveau og de arbejdsmiljømæssige forhold i 

Psykiatrien, af den udmeldte generelle 2 % - besparelse. Den udvikling ser DSR, Kreds Syddanmark på med 

stor bekymring. 
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Afslutning 

 

DSR, kreds Syddanmark skal afslutningsvis pege på de konsekvenser et omfattende spareprogram har for 

personalet både i områder, der berøres direkte og indirekte ved fx at skulle modtage nye opgaver. 

Det er vigtigt, at der arbejdes med disse konsekvenser i MED. 

 

Derudover skal det understreges, at sygehusene er vigtige dele af en række uddannelsers kliniske/praktiske 

uddannelse, der kan blive berørt af så omfattende besparelser. DSR, Kreds Syddanmark opfordrer til at 

vurdere, om der skal ske oprustning af dette område, så der sikres gode kliniske studiemiljøer fremadrettet. 

 

Tak for muligheden for at bidrage. 

 

På vegne af Dansk Sygeplejeråd 

Kreds Syddanmark 

 

 

 

Kredsformand 

John Christiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 


