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Regionsembedsmænd har besluttet i væsentlig grad at forringe vilkårene for
øjenpatienter i den vestlige del af Region Midt.
Det er besluttet at vagten skal spares væk og derved helt forsvinde fra øjenafdelingen
Regionshospitalet Holstebro.
Betydningen for øjenafdelingen:
At vagtfunktionen i weekenden (fredag kl. 15 til mandag kl. 8) forsvinder er meget problematisk, men
at vagten på hverdage kl. 15 til kl. 8 også skal spares væk og derved forsvinde vil være katastrofal for
øjenafdelingens beståen.
Endnu engang svigtes den vestlige del af Danmark (Udkantsdanmark) og endnu engang bliver der
udført tiltag i retning af centralisering til Aarhus.
At nedlægge vagtfunktionen i hverdagene betyder, at det bliver yderst vanskeligt at opretholde den
vitreoretinale kirurgi (operation af især nethindeafløsning, som er en alvorlig og synstruende tilstand)
på øjenafdelingen i Holstebro.
Beslutningen vil sætte en spiral af negative begivenheder i gang. Holstebro øjenafdeling vil blive en
mere ”smal” afdeling, hvor der kan tilbydes færre typer operationer. Øjenafdelingen vil derfor blive
mindre attraktiv for nuværende og nye dygtige øjenlæger og det vil blive vanskeligere at tiltrække
kompetente chefer. Øjenafdelingen vil ikke være attraktiv med henblik på oplæring af nye øjenlæger.
Holstebro øjenafdelingen vil endda kunne miste sin status som uddannelsessted for læger under
uddannelse til øjenspecialister.
Øjenafdelingen i Holstebro har i mange år været back up for Aarhus Universitets øjenafdeling, når
det gælder nethindeafløsningskirurgi. Når denne back up funktion forsvinder, som følge af
besparelserne, vil back up af nethindekirurgien skulle ske uden for regionen med deraf følgende
forhøjede omkostninger.
Eksemplet fra Esbjerg (Danmarks 5. største by) skræmmer. Efter vagten blev nedlagt gik der ca. 2 år
før øjenafdelingen lukkede helt.
Betydning for patienterne:
Væsentlig forringet service for borgerne i den vestlige del af Region Midt. Køretiden fra f.eks.
Thyborøn til Aarhus er godt 2 timer, ca. 179 km.
Det er oftest meget svært for en borger at beskrive de øjensymptomer (især de alvorlige) der er
årsagen til henvendelsen til vagtlægen (som i forvejen har begrænset tid og udstyr til at undersøge
patienten med). Derfor er det aldrig helt enkelt for øjenvagten at afgøre, om det er nødvendigt at se
patienten. Men skal patienten oven i købet begive sig afsted 2 timer, så vil man helt naturligt være
tilbageholdende med at bede patient komme. Dette vil helt klart kunne medføre tab af syn for
borgere.
Øjenafdelingen i Holstebro har bestandigt været en effektiv afdeling. Øjenafdelingen i Holstebro har
ubetinget haft det færreste antal speciallæger i øjenfaget pr indbygger i Danmark gennem mange år.
Derfor vil en besparelse der evt. medfører tab af speciallæger og også sygeplejersker være en
katastrofe for den vestlige del af Region Midt.
Personalet øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro mener derfor, at det er uacceptabelt at
vagtfunktionen nedlægges helt og at beslutningen bør annulleres.

