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Spare iver får konsekvenser for øjenpatienter i Vestjylland
Åbent brev til regionspolitikere i Region Midtjylland
v. regionsrådsformand Anders Kühnau, fra medarbejdere på Øjenafdelingen, Regionshospitalet
Holstebro.
Som medarbejdere på Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro er vi fortsat bekymret for
det forslag, der arbejdes med i direktionen i Region Midtjylland, som vil betyde forringelser
på afdelingen.
Der er udsigt til, at vagtbemandingen af speciallæger både hverdage efter kl. 15.00
og hele weekenden skal spares væk. Vedtages dette, forudser vi forringelser for ikke bare
Øjenafdelingen, men især for de vestjyske øjenpatienter.
Vi frygter, at en sådan besparelse vil medføre en forringelse af det faglige miljø,
herunder uddannelse af øjenlæger. Vi frygter, at det kan blive svært at fastholde og
rekruttere kompetente læger, sygeplejersker og øvrigt personale. Vi frygter, at vi bliver en
svingdørsafdeling med stor udskiftning af personale, og at forslaget om at neddrosle
afdelingen vil medføre opsigelser fra afdelingslæger. Dette kan indirekte sætte en proces i
gang, der på sigt vil medføre lukning af afdelingen og i den grad forringe
behandlingstilbuddet for vestjyske borgere med øjensygdomme af enhver art.
Hvordan rammes patienterne?
Lad os fremhæve eksempler på, hvordan vestjyske patienter risikerer at blive ladt helt i
stikken – med fare for konsekvenser for deres syn og helbred:
Spares aften- og weekendvagterne væk, vil det betyde, at patienter i akutte tilfælde,
fx ved Akut Glaukom (forhøjet tryk i øjnene) skal køres til Øjenafdelingen på Skejby.
Trykmåling kan udføres på få minutter, og en hurtig måling er helt og aldeles afgørende for
den rette behandling. En lang transporttid vil ikke være til patienternes gavn, og nogle vil
vælge den lange transport fra, og vente til næste dag. Ifølge øjenlæge med 33 års erfaring i
afdelingen, kan det være med katastrofale følger "lige at se tiden an".
I tilfælde af at en behandling kræver indlæggelse med løbende tilsyn/behandling,
vil det betyde, at patienten skal køres til Skejby, idet der ikke må foretages behandling, med
mindre der er mulighed for tilsyn af en vagthavende øjenlæge.
Patienter, der skal opereres i fuld bedøvelse, vil få længere ventetid på en operation
med de foreslåede besparelser, da både operation og opvågningsforløb skal være
gennemført og afsluttet inden kl. 15.00 – igen pga. nødvendigheden af at kunne tilkalde en
øjenlæge.
En nedgradering af øjenafdelingen vil også få konsekvenser for de patienter, der
udover øjensygdomme har berøring med andre af hospitalets specialer. Vi udfører i
øjeblikket undersøgelser og diagnosticerer i såvel weekender - aften- som nattevagter for
disse patienter.

Bevar vagten i en velfungerende afdeling
Et forslag kunne være, at Øjenafdelingen i Holstebro fremover modtager vagtpatienter fra
Silkeborg og området omkring Hampen og Nørre Snede. De nævnte områder er naturlige at

inddrage, idet Øjenafdelingen næste år flytter til Gødstrup.
Øjenafdelingen i Holstebro er kendetegnet ved en faglighed helt på niveau med afdelinger i
det øvrige Danmark – samt et godt ry og høj patienttilfredshed.
I 2006 indførte vi som den tredje afdeling i landet injektionsbehandling (lucentis) til
patienter med våd AMD(aldersforandringer i øjet). I starten af 2010 indførte vi som de første
i landet også disse behandlinger til patienter med blodprop i øjet. Dette er siden blevet
standardbehandling i hele Danmark.
I 2009 gennemførte Sundhedsstyrelsen en undersøgelse af alle de danske
øjenafdelinger, som gav denne behandling. Øjenafdelingen i Holstebro udmærkede sig her
ved at have den bedste synsudvikling af de patienter, som blev behandlet med denne
injektionsbehandling. Endvidere har vi for år tilbage været de første i Danmark til at stoppe
med at give tre dages behandling med antibiotika efter injektionsbehandlingen.
Det nuværende spareforslag står i skærende kontrast til ovennævnte. Ligesom det
går i den stik modsatte retning af, hvad regionsrådsformanden selv anbefalede under
fremlæggelse 20. august 2018 af forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget
2019 og 2020.
Her anbefalede han en gennemgang af øjenområdet ”med henblik på optimering af
arbejdsdeling og aktivitet. Det forudsættes, at der fortsat vil være to selvstændige afdelinger
i Region Midtjylland – hhv. på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenheden Vest”.
Han fastslog, at gennemgangen skal ”styrke de faglige miljøer, så det bliver nemmere at
fastholde, rekruttere og uddanne øjenlæger. Det vil komme patientbehandlingen,
forskningen og uddannelse på øjenområdet til gode.”
Vi vil derfor gerne appellere til regionsformanden og det samlede regionsråd om nøje at
overveje de nuværende spareforslag og trække dem tilbage, så vestjyske øjenpatienter får
samme tilbud og behandling som øjenpatienter i Østjylland.
Vi står gerne til rådighed for uddybende informationer.

