
Høringssvar vedr. forslag nr. 4.3.3.�

Samling af hæmatologiske funktioner på to hospitaler.�

Hæmatologisk afdeling M1, Holstebro:�

�  Det samlede plejepersonale i det hæmatologiske speciale består af: 49 sygeplejersker og 9 

social og sundhedsassistenter, fordelt i henholdsvis dagafsnit og sengeafsnit. �

�  Både hæmatologisk dagafsnit og sengeafsnit M1 er afdelinger med stor stabilitet. Vi har 

sygeplejersker blandt os, med op til 18 års erfaring inden for hæmatologien.�

�  Hovedparten af sygeplejerskerne har cytostatikakursus og gennemført kurser og 

efteruddannelse indenfor kræftsygepleje og behandling.�

�  Vi har stor interesse for det hæmatologiske speciale og for kontinuerlig faglig udvikling. Der 

afholdes temadage i afdelingen, og alle har gennemgået kompetence- og 

udviklingsprogrammer. Vi undervises jævnligt af højt kvalificerede læger og sygeplejersker 

i specifikke hæmatologiske sygdomme og sygdomstilstande. Alle ansatte har en mentor / 

faglig sparringspartner.�

� Vi oplever generelt en meget stor patienttilfredshed i afdelingen. Både hvad angår den pleje 

patienterne oplever, men i særdeleshed også i forhold til den behandling der ydes fra 

lægernes side. Patienterne giver udtryk for stor tryghed i, at vi er en stabil personalegruppe 

og, at deres gentagne indlæggelser lettes, når de møder kendt personale, som har kenskab til 

deres specifikke sygdom og situation. �

�  Vi har et godt studiemiljø i afdelingen, og kan tilbyde de studerende spændende og 

kompetencegivende praktikforløb. Vi modtager flotte evalueringer fra vores studerende, og 

en stor del af de ansatte sygeplejersker i sengeafsnittet har tidligere været studerende på 

afdelingen. Det vil være et stort tab for såvel de studerende som for sygehuset, hvis disse 

praktikpladser forsvinder fra hospitalsenheden vest.�

�  De fysiske rammer er optimale med et ny-renoveret dagafsnit og en sengeafdeling, der kan 

rumme yderligere patienter.�

  

�



�  Hospitalsenheden vest: �

� Der stilles krav om, at de hæmatologiske patienter indgår i kræftpakker. Dette opfylder vi 

fuldt ud i kraft af, at hospitalsenheden vest råder over:�

o Øre Næse Hals afdeling med henblik på biopsi.�

o Røntgen afdeling med: CT, MR, PET m.m. �

o Klinisk mikrobiologisk afdeling/ blodbank.�

o Nefrologisk afdeling incl. dialyse. Har betydning for behandlingen af vores 

myelomatose patienter (redder nyrefunktionen, så de undgår vedvarende 

dialysebehov).�

o Onkologisk afdeling i forhold til strålebehandling.�

o Patologi i forhold til diagnostik.�

o Et forbilledligt samarbejde med disse afdelinger.�

�  Størstedelen af vores hæmatologiske patienter har åben indlæggelse. For dem gælder, at de 

skal kontakte afdelingen ved temperatur over 38,5, da selv basale infektioner kan være 

livstruende. Grundet det skred der sker i patienternes blodbillede, forårsaget af den 

hæmatologiske sygdom eller af kemoterapi, kan infektioner og blødninger blive livstruende 

tilstande, hvis de ikke behandles hurtigt. Vi er meget bekymrede for vores patienters 

sikkerhed og helbred, og frygter, at en eventuel lukning af hæmatologien i Holstebro vil 

koste menneskeliv.�

�  Vi gør opmærksom på, at det er kronisk og alvorligt syge patienter, der kan se frem til meget 

lang transport tid og i mange tilfælde op til flere gange om ugen.�

�  Vi ser os selvskrevet til, at indgå som en del af det planlagte store kræftcenter i 

Herning/kommende Gødstrup. Vi mener grundlaget for dette bortfalder, hvis specialet 

flyttes til Viborg.�
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