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Budget 2015 – spareplan – høringssvar fra FMU Sydvestjysk Sygehus
FMU på Sydvestjysk Sygehus har læst de udarbejdede besparelsesplaner og har efterfølgende drøftet
disse mandag den 8. september.
Sygehusvæsenet i Region Syddanmark er det mest effektive i Danmark og personalet er en stærk
medvirkende faktor hertil – et faktum som løbende har sat personalet under pres. Gennemførelsen af
de nævnte besparelser vil lægge yderligere pres på varetagelsen af sygehusenes kerneopgaver og
FMU vil derfor udtrykke bekymring for konsekvenserne af besparelsesforslagene.
Samtidig vil FMU dog gerne tilkendegive, at trods regionens meget stramme økonomiske ramme,
rummer sparekataloget en fornuftig tilgang til den givne opgave.
FMU vurderer desuden, at jobgarantien, inden for ovennænvte ramme, ikke længere virker realistisk.
Vi har på SVS gennem en længere periode arbejdet med egne personaletilpasninger, grundet egen
trængt økonomi og behov for løbende optimering af arbejdsgange.
FMU opfordrer derfor til, at det i stedet for pålægges de enkelte sygehusledelser at udvikle gode
lokale løsninger, som bedst muligt tager hånd om den berørte medarbejder og samtidig sikrer, at
sygehuset kontinuerligt har de rette kompetencer til at løse opgaverne.
FMU finder det desuden stærkt bekymrende, at regionens anlægsbudget kommer under pres. SVS
har realiseret dele af den allerede vedtagne generalplan, men væsentlige dele af sygehusets
bygningsmasse er stadig utidssvarende og var planlagt erstattet af nybyggeri/renoveringer i de
kommende budgetår. En konsekvens af manglende fuldførelse af generalplanen kan blive, at det
nationale politiske mål med en-sengs stuer bliver vanskeligt at opfylde, samt at væsentlige
eksisterende arbejdsmiljøproblemer nu skal løses på anden måde.
Efter den politiske vedtagelse får FMU på linje med de øvrige sygehuse i Region Syddanmark en stor
opgave og er indstillet på at løse denne inden for de givne rammer. Ledelse og medarbejdere på SVS
vil være en aktiv medspiller i implementeringen af de vedtagne forslag, så konsekvenserne mærkes
mindst muligt.
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