Regionshospital Randers: Et sygehus eller et museum?
Regionens investeringsplan der først vil modernisere Randers Sygehus sengeafdelinger i
2034 er dødsstødet for sygehusets overlevelse som egentligt hospital. Investeringerne i
det nye byggeri med akutmodtagelse, lægevagt og skadestue, kommer til at virke som en
molbohistorie
Randers Sygehus overlever kun som hospital på grund af, at der er et dygtigt og
patientvenligt personale. Det på trods af, at der alt for tit er for travlt til at serviceniveauet
når helt frem til mållinien.
Sengeafdelingerne på sygehuset er gammeldags. Der er to- og fire sengs stuer, hvor der
er max. 80 cm til nabosengen. 4 sengsstuerne har bad og toilet i forbindelse med stuen og
2 sengsstuerne har bad og toilet på den anden side af midtergangen.
På stuerne er der intet privatliv, alt opleves i fællesskab, lægesamtaler, snak mellem
sygeplejersken og patienten, besøg af pårørende, nogen gange adskilt af et tyndt gardin.
Infektionsrisikoen mellem patienterne er stor.
Forholdene er ikke tidssvarende i 2017, og i 2034 er sengestuerne tjenlige til et
hospitalsmuseum.
Regionsrådet kan ikke bruge alle investeringerne på Gødstrup og Skejby og så lade
Randers forblive urørt. Det er simpelt hen ikke lighed overfor borgerne, men ulighed af
værste skuffe.
Hvis man fastholder planen om, at Randers først moderniseres efter 2030, så vil alle
patienter i det frie sygehusvalgs navn, gøre alt for at komme på et sygehus med
tidssvarende sengeafdelinger.
Man kan ikke have moderne sengeafdelinger på et sygehus 34 km. væk i Skejby og så tro,
at det ikke vil få konsekvenser at bibeholde sengeafdelinger fra midten af forrige
århundrede i Randers..
Færdiggørelsen af Gødstrup og Skejby må drosles ned, og der må skaffes økonomi til
modernisering af sengeafdelingerne i Randers. Randers Regionshospital betjener jo et
stort opland bl.a. hele Djursland.
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