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PRESSEMEDDELELSE

Overlæger i Hovedstaden: Tag spareplaner op til ny overvejelse
Overlægerne på Region Hovedstadens hospitaler kan fuldt ud genkende de alvorlige problemer, som klinikledelserne på Rigshospitalet advarede om i sidste uge. I vores daglige kliniske
arbejde med patienter oplever vi på alle Region Hovedstadens hospitaler, at budgetter og
forventninger til patientbehandling og -omsorg til stadighed ikke stemmer overens, og at der
hvert år foretages nedskæringer uden forståelse for de forventninger, befolkningen stilles i
udsigt.
Faste, årlige nedskæringer med krav om 2 % årlig produktionsfremgang, stigende udgifter
til nye behandlinger, efterslæb på fornyelse af apparatur og nybygninger og renoveringer af
hospitalerne har udhulet budgetterne på samtlige af Region Hovedstadens hospitaler. Landspolitikerne fremsætter flotte løfter til borgerne om et sundhedssystem i verdensklasse med
lige adgang for alle – uden at finansieringen i regionerne følger med.
Ledelsesopgaverne bliver tiltagende vanskelige at løse på acceptabel vis og medfører, at personalet lider under et stadigt stigende arbejdspres.
For overlægernes vedkommende bliver den nødvendige patientbehandling prioriteret frem
for undervisning, forskning og udvikling.
I Region Hovedstaden er de gamle utidssvarende IT-systemer afløst af Sundhedsplatformen.
Indførelsen har vist sig betydeligt mere bekosteligt end forventet, og de lovede produktionsfremmende forbedringer er udeblevet, samtidigt med at den forventede aktivitetsnedgang
har vist sig længere end forventet. Dette har medført krav om yderligere besparelser i Region Hovedstadens stramme sygehusbudget.
Man har indledt ”gevinstrealiseringen” af IT-systemets forventede rationalisering af arbejdsgange uden at afvente den reelle effekt. En personale¬reduktion (overvejende i sekretærgruppen) der tvinger det i forvejen belastede hospitalssystem helt i knæ!

Under implementeringen synes regionens administration og beslutningstagere at have lukket
øjne og ører for de faresignaler, som blev rapporteret undervejs. Arbejdsmiljøet har i tiltagende grad været stærkt lidende pga. de udtalte ændringer i arbejdsgange, og undersøgelser viser massivt faldende arbejdstilfredshed og arbejdsglæde - specielt blandt overlægerne.
Overlægerne i Region Hovedstaden skal derfor opfordre til, at man gennem prioritering og
realistiske budgetter sikrer stabile økonomiske forhold på hospitalerne, således at ydelserne
til patienterne står mål med forventningerne.
Eventuelle fremtidige omfattende tiltag inden for Region Hovedstadens sundhedsvæsen bør
nøje overvejes, og det bør sikres, at forventede økonomiske gevinster ved dette er realistiske og uproblematisk kan implemen¬te¬res. Vigtigt er også, at man lytter til fagfolkene og
sørger for mulighed for nødven¬dige justeringer undervejs. Sagen med implementering af
Sundhedsplatformen viser med al tydelighed, at der har været og fortsat er for stor afstand
mellem beslutningstagere og dem, der berøres af beslutningerne.
Regionen bør øjeblikkeligt tage initiativer, der hindrer den katastrofale udvikling, som overlægerne i Region Hovedstaden frygter vil ødelægge den nuværende høje, faglige kvalitet i
behandlingen.
Overlægerne i Region Hovedstaden medvirker gerne i samarbejdet, hvor vi håber, at der vil
komme en langt bedre dialog med politikerne om fremtidige prioriteringer , således at der er
langt bedre overensstemmelse mellem forventninger og ydelser og at personalet ikke bliver
gidsler i en strid om garantier.
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