Høringssvar vedr. besparelser på Silkeborg Sygehus
Vi vil gerne fra et sydøstligt hjørne af Silkeborg Kommune udtrykke vores undren over de
foreslåede besparelser på ”Danmarks bedste mindre hospital”, Regionshospitalet Silkeborg, som
ligger i en af Region Midt’s folkerigeste kommuner.
For os som borgere og lægfolk er det svært at gennemskue det forslag, der foreligger. Men det har
da givet anledning til bekymring for niveauet for fremtidig behandling af de patienter, som hidtil
har været behandlet i Silkeborg.
Vi ved f.eks. ikke hvad det betyder, når man piller ved de enkelte tandhjul i et behandlingsforløb.
Hvad sker der, når man lukker intensivafdelingen? Er der så f.eks. svage rygpatienter, som ikke
længere kan behandles i Silkeborg? Hvor skal de i givet fald hen? Skal de så køres rundt til flere
forskellige sygehuse i forbindelse med et enkelt behandlingsforløb?
Hvad med skadestuepatienter, når åbningstiden på akutklinikken indskrænkes? Vil de fremadrettet
blive henvist til vagtlægen i Silkeborg eller skal disse køre til Viborg? Hvilke konsekvenser har det
for lægevagten, at den ikke længere bliver aflastet af sygeplejersker? Vil det stadig være muligt at få
taget røgtenfotos i Silkeborg, hvis der er mistanke om knoglebrud? Og skal man evt. køre til Viborg
for at få gips på?
Vi anser det for meget vigtigt, at der også fremover vil være en akutlægebil. Det er vigtigt, at man
hurtigt bliver tilset af en læge ved ulykker / blodpropper og lignende, så den rigtige diagnose stilles
og man modtager den rigtige behandling hurtigst mulig. Vi er sikre på, at der ikke blot er tale om
falsk tryghed, men om, at dette faktisk kan gøre en forskel for liv og førlighed. Det tager i bedste
fald 50 minutter at tilbagelægge strækningen mellem Viborg og Laven, hvilket kan være afgørende.
Vi har i det hele taget svært ved at forstå, at man ønsker at besparelser i særlig grad skal findes på et
hospital, som har vist de resultater, som Regionshospitalet Silkeborg har, både indenfor kvalitet,
produktivitet og faglige resultater. Vi mangler en begrundelse for, at det netop er dette hospital, som
skal rammes så hårdt af besparelserne.
Afstand tæller, det gør kvalitet også.
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