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Region Sjælland: 
ENHEDSLISTEN KAN IKKE STØTTE BUDGETAFTALEN 

 

Af regionrådsmedlem Bente Borreskov, Enhedslisten. 

I Region Sjælland har Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, 
Radikale og Liberal Alliance indgået en aftale om budgettet for 2016, hvor der skal 
spares yderligere 100 mio. kr. og med krav om udlicitering inden for vaskeriområdet. 

I budgetforliget indgår en fremrykning af sygehusplanen med en besparelse på 10 mio. 
kr. ved at de medicinske patienter fra Næstved og Roskilde skal til akutsygehusene i 
Nykøbing, Køge eller Slagelse. I Enhedslisten mener vi at en fremrykning af 
sygehusplanen forværrer problemerne med overbelægning og lægemanglen. Problemet 
er at der i forvejen er pladsmangel, med senge på gangene på alle sygehusene. På 
Nykøbing har man skaffet plads til de medicinske patienter fra Næstved, ved at stuve de 
geriatriske patienter sammen på 1 afdeling, hvor der før var 2 afdelinger. Så i stedet for 2 
patienter på stuerne skal der nu være 3 patienter. En klar forringelse med overfyldte 
sengestuer. På Nykøbing sygehus er der stadigvæk afdelinger hvor der er 4 sengs stuer. 
Når vi politikere i Rådet bryster os af at der bliver 1 sengs stuer på det nye 
universitetssygehus i Køge og på Nykøbing sygehus når det bliver udbygget, er det vel et 
udtryk for at vi mener at de fysiske rammer også har en betydning. 

 
Et andet problem ved flytningen af de medicinske afdelinger til andre sygehuse er at der 
vil være læger og andet personale som ikke automatisk følger med, af mange forskellige 
årsager, så vi mister personale på manøvren. I forvejen er det svært at rekruttere læger 
til Nykøbing, så hvem skal behandle patienterne der. 
En anden besparelse på 45 mio. kr. er hjemtag af patienter fra andre Regioner og 
privathospitaler. Dette kræver yderligere sengepladser og læger. 

 

En tredje besparelse på 20 mio. kr. er en omlægning af systemet der styres efter, der 
giver bedre kapacitetsudnyttelse og komprimerede patientforløb. Igen en 
personalereduktion, hvor det tilbageblevne personale skal arbejde endnu mere effektivt. 
Samtidig lægger det et øget pres på kommunerne, som ikke bliver kompenseret for den 
ekstra pleje. Manglen på praktiserende læger i yderområderne gør desuden, at det stiller 
store krav med den ekstra arbejdsopgave. 

Partierne bag godkendelsen af budgettet tilfører godt nok 3 mio. kr. til styrkelse af 
forskningen og 29 mio. kr. til at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med 
projekter, forsøg og indsatser som værdi for borgeren, sammenhængende patientforløb 
og Danmarksmester i sammenhæng med fokus på patienten som partner. Men der er et 
stort spænd mellem politikken og virkeligheden. Det ligner i høj grad skrivebordsarbejde 
med alle de fine intentioner aftalepartierne har, når der samtidig spares på det personale 
som skal udføre og bruge tiden på de ekstra opgaver. 

En kort udredning og behandlingsgaranti er også fine intentioner, men når der ikke følger 
tilstrækkelige ressourcer med, bliver det en yderligere belastning for de offentlige 



sygehuse, der i forvejen er hårdt pressede. Det kan privathospitalerne til gengæld tjene 
på, med den konsekvens at det bliver dyrere for Regionen. 

De selvsamme partier plus Socialistisk Folkeparti har i august måned godkendt 
besparelser på 165 mio. kr. på sygehusene. Her er konsekvensen at væsentlig færre 
personaler på sygehusene skal ”producere” det samme og dermed arbejde endnu mere 
effektivt. Hvilken kvalitet kan vi forvente der leveres, når vi hører at personalet har 
problemer med at nå opgaverne og at det går ud over patientsikkerheden. Der er brug for 
flere varme hænder og ikke færre. Er politikerne bag budgetforliget fuldstændigt 
tonedøve eller er det mangel på tillid, der gør at personalet ikke tages alvorligt. 

Enhedslisten kan ikke støtte budgetaftalen, som egentlig har mange gode intentioner, så 
som bedre kvalitet og service, men som samtidig stiller krav om at færre ansatte skal 
løbe hurtigere, som fører til mindre tid til den enkelte patient, mere stress og nedslidning 
af de ansatte, flere fejl og overbelægning. Aftalen medfører desuden at skatteyderne 
endnu engang skal til at finansiere dyre private løsninger, samtidig med at vores 
offentlige sygehuse forringes. 
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