LMU – Sammenfatning af LMU høringssvar
Generelt er der opbakning fra LMU'er til de faglige anbefalinger om styrket fagligt samarbejde
på tværs af øjenafdelingerne og klinikkerne i regionen.
LMU, øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest har blandt andet en bekymring for, at forslaget
om en ændret vagtstruktur på Hospitalsenheden Vest vil medføre en forringelse af det faglige
miljø, herunder rekruttering og uddannelse. Endvidere at det vil være til gene for patienterne.
LMU har herudover en bekymring for, at den økonomiske kompensation for hjemtaget af flere
grå stær operationer ikke er tilstrækkelig. Sidst udtrykker LMU bekymring for, at de
udarbejdede aktivitetsopgørelser ikke viser afdelingens reelle aktivitetsniveau i weekenden.
Til høringssvaret kan det bemærkes, at den generelle aktivitet i regionen på øjenvagten i
aften/nat og weekend er forholdsvis lav. Da der fortsat vil modtages akutte patienter i dagtid
på hverdage, er det vurderingen, at det ikke vil true uddannelsesopgaven. Der vil således også
fortsat være operationer af eksempelvis nethindeløsning ved øjenafdelingen i Vest. I forhold til
hjemtaget af grå stær operationer er 50 % DRG-takst den ofte anvendte fordelingsnøgle. I
denne takst er der taget højde for både læge- og sygeplejerskeudgifter mv.
LMU, øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital har en generel bekymring for afdelingens
økonomiske situation. LMU fraråder bl.a. en besparelse på omlægning af rådighedsvagten ved
øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, herunder på nuværende tidspunkt at
igangsætte besparelser på den ambulante aktivitet. Endvidere ønskes en præcisering af det
faglige ansvar for klinikken i Randers. Herudover peger LMU på, at der ikke kan gives en
garanti for fremmøde af læger i Silkeborg.
Til høringssvaret kan det bemærkes, at det efterfølgende er blevet præciseret i det
foreliggende forslag til 'Gennemgang af øjenområdet og anbefalinger', at det faglige og
organisatoriske ansvar for klinikken i Randers er Regionshospitalet Randers. I forhold til en
besparelse på effektivisering af vagten ved Aarhus Universitetshospital foreslås det, at
besparelsen på årligt 120.000 kr. fastholdes, og at der så løbende følges op på erfaringerne
med en ny vagtplanlægning. Endvidere har der efter LMU-høringen været dialog med Aarhus
Universitetshospital om lægedækningen af funktionen i Silkeborg. Fra LMU's side er det nu
præciseret, at bekymringen ikke går på en generel dækning af funktionen i Silkeborg, men at
bekymringen har været dækning ved fx sygdom i Silkeborg. Det er derfor aftalt, at Aarhus
Universitetshospital naturligt dækker i videst mulig omfang, men at der kan opstå enkelte
situationer med sygdom, hvor det ikke er muligt.
LMU ved Børn og Unge ved Hospitalsenhed Midt påpeger bl.a., at det fortsat skal sikres, at
børn, der er mistænkt eller i risiko for øjensygdom, kan blive vurderet. Hertil kan bemærkes,
at Aarhus Universitetshospitals tilsynsordning også vil omfatte Hospitalsenhed Midt.

