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Høring vedrørende spareplan 2015-2019 for Region Midtjylland 

 
Indledningsvis opsummeres fokuspunkterne i Lemvig Kommunes høringssvar.  

 

• Spareplanen er præget af aftale- og løftebrud, samt nedlæggelse af alle trygheds-
skabende foranstaltninger i Lemvig Kommune. 

 
• Alle sundhedstilbud beliggende i Lemvig Kommune foreslås sparet væk - de var net-

op etableret for at skabe tryghed for borgerne.  
 

• Udsultning i den vestlige del af regionen, hvor Hospitalsenhed Vest står for en be-
sparelse på 5,6 procent. Der bortskæres 225 årsværk i den nuværende Hospitalsen-
hed Vest, heraf nedlægges 70 arbejdspladser i Lemvig Kommune, som rammes mar-
kant hårdt. 

 

• Sammenlægning af neurorehabiliteringen i Hammel – en alternativ strategi kunne 
være at anvende den eksisterende kapacitet på 34 senge, som er på neurorehabilite-
ringsafdelingen i Lemvig. Det vil være omkostningsfrit at etablere patientomlægnin-
gen til Lemvig, da faciliteterne er til stede og der således ikke skal påtænkes anlægs-
investeringen i den sammenhæng. Både ledelse og personale på Regionshospitalet i 
Lemvig har tidligere tilkendegivet, at der vil være mulighed for en sådan udbygning. 

 

• Akutlægebil skaber tryghed 
Borgerne i Lemvig Kommune rammes ekstremt hårdt, idet der er tale om, at alt der 
er iværksat for at kompensere for afstande, responstider og som tryghedsskabende 
foranstaltninger for befolkningen, foreslås nedlagt. Ydermere var der oprindeligt be-
tragtninger vedrørende responstider, der ud fra de dengang gældende faglige vurde-
ringer, kunne holdes på et acceptabelt niveau, ved at der var placeret en akutlægebil 
i Lemvig. Hvordan mon responstiden vil blive primo 2016? 

 
• Akuthus Lemvig og Finanslov 

Akuthus Lemvig blev vedtaget som en del af Finansloven i 2011 med effektuering i 
2017, som kompensation for lukning af akutfunktioner på Holstebro sygehus. Allere-
de inden det er taget i brug, vil Region Midtjylland negligere en del af Finansloven, 
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og kommunalpolitikerne i Lemvig Kommune finder dette spareforslag utrovær-
digt i forhold til det lovede fra regeringen til den aktuelle lokalbefolkning. Der er 
tale om klart aftalebrud, og Regionen kan ikke alene træffe en sådan beslutning.   

 
• 112-aftalen redder menneskeliv 

112-ordningen er yderst velfungerende og der er dokumentation for, at denne 
lokalt forankrede ordning har været med til at redde menneskeliv. 

 
 

I det følgende uddybes de enkelte fokuspunkter: 

 

Spareplanen er præget af aftale- og løftebrud, samt nedlæggelse af alle trygheds-

skabende foranstaltninger i Lemvig Kommune 

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune vil indledningsvist påpege, at såfremt de fremsat-
te spareforslag i regionens administrative sparekatalog gennemføres, vil der være tale om 
et klokkeklart løfte- og aftalebrud. De afgivne løfter, om at sikre borgere i den nordvestlige 
del af regionen et sikkert og nærværende sundhedsvæsen, står ikke længere til troende. 
Ved at bortskære elementerne i den kompensation, der blev givet i forbindelse med at etab-
lere et supersygehus i Herning og dermed nedlæggelse af al anden hospitalsvæsen i den 
nordvestlige del af regionen, er kommunalbestyrelsen og borgere i den aktuelle del af regi-
onen ladt tilbage med en følelse af afmagt og frustration.  
Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune kritiserer på det skarpeste, at de tryghedsska-
bende foranstaltninger som tidligere er aftalt som kompensation for den lange afstand til 
sygehuset i Gødstrup, Lægeambulance, Akuthus og 112-ordning, nu foreslås nedlagt.  
Som det er fremgået i de mange læserbreve, indlæg og underskriftindsamlinger, har spare-
forslaget skabt stærk frustration blandt områdets borgere, der er bekymret over de lange 
afstande til livsvigtige sundhedstilbud.  
 
Geografiske afstande og ældre   

Kommunalbestyrelsen i Lemvig finder det forkasteligt og i strid med tidligere aftaler, at der i 
forslaget ikke er lagt mere vægt på de geografiske og demografiske forhold i regionen. Der 
vil i Lemvig Kommune være store områder, hvor afstanden til akutmodtagelse vil være me-
re end 100 kilometer. Konkret kan nævnes, at Thyborøn vil blive det sted på fastlandet, 
hvor der er suverænt længst til et supersygehus.  
Alle sundhedstilbud beliggende i Lemvig Kommune foreslås sparet væk, hvilket er helt uac-
ceptabelt og berettiget har skabt stærk frustration blandt borgerne i kommunen, der har ret 
til samme tryghed som alle andre borgere i regionen. Sundhedstilbuddene var en forudsæt-
ning for beslutningen om etablering af supersygehus i Gødstrup. 
Kommunalbestyrelsen henviser til en kortlægning fra Kommunernes Landsforening, der do-
kumenterer afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse før og efter implementering 
af den nye sygehusstruktur. Heri fremgår det blandt andet, at den gennemsnitlige afstand 
til nærmeste akutmodtagelse for den danske befolkning stiger fra 11,1 kilometer i 2011 til 
14,4 kilometer i 2020.  
De lange afstande har særlig betydning for ældre. Her vil Lemvig Kommunes borgere blive 
ramt meget hårdt, da demografiudviklingen i Lemvig Kommune indikerer, at Lemvig Kom-
munes andel af borgere over 65 år stiger med 20 procentpoint de næste 5 år. 
I sommerperioden bliver indbyggertallet i Lemvig Kommune i øvrigt væsentligt forøget på 
grund af det høje antal turister, der gæster området. Alene i det nordvestlige hjørne af re-
gionen er der tale om 1,1 millioner overnatninger excl. overnatninger hos private, overnat-
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ninger i sommerhuse og endagsturister, dette er også et vigtigt parameter at tage med 
i betragtning. 
 
En Region i balance – øst/vest problematik 

Kommunalbestyrelsen undrer sig over den udsultning, der sker i den vestlige del af re-
gionen, hvor Hospitalsenhed Vest står for en besparelse på 5,6 procent - set i forhold til 
den gennemsnitlige besparelsesprocent på 3,3 procent fordelt på hele regionen. Der er 
altså nogen, der slipper betydeligt lempeligere, og dette skal ses i sammenhæng med 
den regionale og nationale retorik, der beskriver ønsket om at få flere arbejdspladser, akti-
viteter og udvikling i de mindre befolkede egne af landet.  
Det forventes, at der skal bortskæres 225 årsværk i den nuværende Hospitalsenhed Vest, 
og det vil blive markant mærkbart i de kommuner, der bliver berørt af denne eksekvering. 
Der flyttes således et utilfredsstillende højt antal arbejdspladser fra Vest til Øst. Lemvig 
Kommune rammes også her markant hårdt, idet der vil være tale om, at ca. 70 arbejds-
pladser bortskæres, hvis hele neurorehabiliteringen samles i Hammel. 
 
Neurorehabiliteringsafdelingen i Lemvig 

Neurorehabiliteringsafdelingen i Lemvig har gennem årene haft og har stor faglig succes og 
har opnået meget gode resultater i forhold til genoptræning. Hele genoptræningsområdet 
foreslås nu sammenlagt i Hammel, hvilket vil medføre en mindre besparelse.  
Lemvig Kommunes kommunalbestyrelse mener ikke, at det relativt lille besparelsespoten-
tiale, der måtte være ved en sammenlægning, på nogen måder kan berettiges. Nærhed til 
borgere i vest, og de gode driftssikre resultater neurorehabiliteringsafdelingen i Lemvig har, 
bør og må vægte højere i den sammenhæng.  
Der kunne ønskes en alternativ strategi i forhold til en mulig anvendelse af den eksisterende 
kapacitet på 34 senge, som er på neurorehabiliteringsafdelingen i Lemvig. Det vil være om-
kostningsfrit at etablere patientomlægningen til Lemvig, da faciliteterne er til stede og der 
således ikke skal påtænkes anlægsinvesteringen i den sammenhæng. Både ledelse og per-
sonale på Regionshospitalet i Lemvig har tidligere tilkendegivet, at der vil være mulighed for 
en sådan udbygning.  Så vidt vides, har dette slet ikke været drøftet på trods af gode resul-
tater med kort indlæggelsestid i forløbene på afdelingen for neurorehabilitering i Lemvig. 
Placering af en samlet neurorehabiliteringsafdelingen i Lemvig vil minimere den ellers stær-
ke skævvridning i sundhedstilbud.  
 
Neurorehabiliteringstilbuddet på Regionshospitalet i Lemvig skal endvidere ses i sammen-
hæng med det påtænkte akuthus, som skal placeres her, samt de praktiserede læger, som 
fysisk ligeledes er placeret på hospitalet. Disse enheder kan i fremtiden få stor betydning i 
et fagligt fællesskab, som kan udbygges til fælles gavn og dermed medvirke til at skabe in-
teresse for almen praksis, hvortil der bliver et stigende behov for at kunne tiltrække prakti-
serende læger.  
De flotte resultater, der opnås på neurorehabiliteringsafdelingen på Regionshospitalet i 
Lemvig, er en videreudvikling af et eksemplarisk samarbejde mellem tidligere Lemvig Syge-
hus og de omkringliggende kommuner.   
 

Akutlægebil skaber tryghed 

Borgerne i Lemvig Kommune rammes ekstremt hårdt, idet der er tale om, at alt der er 
iværksat for at kompensere for afstande, responstider og som tryghedsskabende foranstalt-
ninger for befolkningen, foreslås nedlagt. Ydermere var der oprindeligt betragtninger vedrø-
rende responstider, der ud fra de dengang gældende faglige vurderinger, kunne holdes på 
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et acceptabelt niveau, ved at der var placeret en akutlægebil i Lemvig. Hvordan mon 
responstiden vil blive primo 2016? 
Nedlæggelse af akutlægebilen i Lemvig er en ganske uacceptabel løsning, som er stik 
imod det grundlag, som etableringen af et nyt hospital i Gødstrup har været lanceret 
på, nemlig en fastholdelse – og på sine steder udbygning af – akutindsatsen.  
Udover et reelt løftebrud overfor befolkningen i Lemvig Kommune, vil den reelle effekt 
blive, at hele akutindsatsen og sundhedsbetjeningen i det nordvestjyske område svæk-
kes, idet den hurtige og kompetente hjælp, der skulle afhjælpe de lange afstande til 
Gødstrup, nedjusteres. Nedlæggelse af akutlægebil i Lemvig skaber enorm stor uro, da net-
op denne foranstaltning blev iværksat for at sikre trygheden hos de mennesker, der bor i 
den nordvestlige del af regionen i forhold til den regionale del af det nære sundhedsvæsen. 
 
Akuthus Lemvig og Finanslov 

Akuthus Lemvig arbejdes der med på tværsektorielt administrativt niveau for tiden. Som 
det vil være bekendt blev Akuthus Lemvig vedtaget som en del af Finansloven i 2011 med 
effektuering i 2017, hvor det forventedes, at de hidtidige akutfunktioner på Holstebro syge-
hus lukkes ned. Allerede inden det er taget i brug, vil Region Midtjylland negligere en del af 
Finansloven, og kommunalpolitikerne i Lemvig Kommune finder dette spareforslag utrovær-
digt i forhold til det lovede fra regeringen til den aktuelle lokalbefolkning. Der er tale om 
klart aftalebrud, og Regionen kan ikke alene træffe en sådan beslutning.   
 
112-aftalen redder menneskeliv 

Besparelsesforslaget beskriver en opsigelse af 112-aftalen, der er gældende i tidligere Thy-
borøn-Harboøre Kommune, og som i sin tid blev etableret som tryghedsskabende i venteti-
den på ambulance og læge. Lokalbefolkningen kunne få en hjemmesygeplejerske til at være 
på stedet og få det første overblik, skabe ro og ved sin tilstedeværelse dæmpe nervøsitet, 
angst og uro – denne funktion foreslås nedlagt. 112-ordningen er yderst velfungerende og 
der er dokumentation for, at denne lokalt forankrede ordning har været med til at redde 
menneskeliv. 
 
Fremadrettet dialog 

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune forventer at indgå i en mere intensiv dialog med 
Regionsrådet om de forslåede besparelser, der vil ramme kommunens borgere overmåde 
hårdt – og forventer også, at den gensidige sundhedsaftale om opgaveoverdragelse over-
holdes.  
 

 
På vegne af Lemvig Kommune 
 
Erik Flyvholm 
Borgmester 


