
 

Til          februar 2016 

Regionsrådet 

Region Syddanmark 

 

Emne: Høringssvar vedr. besparelseskatalog fra Sundhedskartellet, Syddanmark. 

 

Regionsrådet i Region Syddanmark har 25. januar 2016 sendt et katalog med forslag til 

besparelser på somatik-området og omstillinger på psykiatri-området i offentlig høring. 

Sundhedskartellet (SHK)i Syddanmark har på den baggrund valgt at afgive et høringssvar 

med en række overordnede betragtninger, som et supplement til de høringssvar, som de 

enkelte organisationer i Syddanmark har afgivet enkeltvis. 

 

Grundlæggende er SHK af den opfattelse, at der er behov for at fastholde fokus på den 

oprindelige plan for fremtidens sygehuse og fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen i 

Syddanmark. Disse planer indeholder allerede dels omlægninger dels store besparelser på 

driften ved sygehusene. 

Med udviklingen indenfor sundhedsvæsenet og de mål, der er sat i bl.a. sundhedsaftalen i 

Syddanmark mener SHK grundlæggende, at der er behov for at tilføre midler og ikke påføre 

området yderligere besparelser ud over de besparelser, der allerede påtænkes gennemført 

ved de enkelte enheder og den løbende 2 % besparelse. 

Det er SHK vurdering, at spareplanen risikerer at udhule muligheden for at nå 

målsætningen i den samlede sygehusplan. Ligesom det forringer muligheden for at udbygge 

kvaliteten i opgaveløsningen i bred forstand. 

 

SHK finder det derfor vigtigt at påpege, at der skal være et særligt fokus på 

 

- Personalets arbejdsmiljø, så dette ikke forringes yderligere. 

- Personalepolitikken i omstillingsperioden. 

- Kvalitet i opgaveløsningen. 

- Uddannelsesforpligtelsen overfor alle de uddannelser, regionen bidrager til i 

sundhedsvæsenet.  

SHK følger særligt personalets mulighed for at ytre sig i processen og ser det som et 

væsentligt element at understøtte ytringsfriheden, så beslutningsgrundlaget bliver så 

nuanceret som muligt. 

 

Tak for muligheden for at bidrage. 

På vegne af Sundhedskartellet i Syddanmark 

 

 

 

 

John Christiansen 

Kredsformand Dansk Sygeplejeråd 

 

 



 

Sundhedskartellet i Syddanmark består af 11 organisationer: 
 
Dansk Tandplejerforening 

 

Danske Bioanalytikere 

 

Danske Fysioterapeuter 

 

Danske Psykomotoriske Terapeuter 

 

Ergoterapeutforeningen 

 

Farmakonomforeningen 

 

Radiograf Rådet 

 

Jordemoderforeningen 

 

Kost & Ernæringsforbundet 

 

Danske Fodterapeuter  

 

Dansk Sygeplejeråd 

 

 
 


