Opfølgning på Hospitalsudvalgsmødet den 5. august 2019.
Hospitalsudvalget behandlede på mødet den 5. august 2019 sagen vedr. anbefalinger til
øjenområdet.
Hospitalsudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere belysning. Udvalget ønskede, at
sagens punkt vedr. ændringer i vagtstrukturen blev yderligere belyst i forhold til følgende:
- at der foretages en yderligere belysning/validering af aktiviteterne i vagttimerne
- at det om muligt beskrives, hvad der sker med de patienter, der kommer ind i vagttid/akut.
Hvad fejler patienterne og hvor akutte er de?
- at der beskrives/regnes på alternative forslag til at nedlægge vagtlaget i Holstebro? –
herunder om der er besparelsespotentiale i nogle af forslagene i høringssvarene?
Validering af de anvendte aktivitetsdata
Som grundlag for analysen er der anvendt aktivitetsdata for 2017, der viser, at
Regionshospitalet Holstebro havde en gennemsnitlig aktivitet på 1,68 ambulante besøg i
tidsrummet mellem kl. 18-08 på hverdage samt i weekenden og på helligdage. Samlet set for
samme tidspunkt er der for hele regionen tale om 11 besøg i gennemsnit pr. dag.
Hospitalsudvalget efterspurgte på mødet den 5. august 2019, at aktivitetsopgørelserne i
sagsfremstillingens og notatet "Anbefalinger øjenområdet" blev efterprøvet.
Forklaringen på de forskellige aktivitetsopgørelser er, at LMU Vest i høringssvaret henviser til
en opgørelse over aktiviteterne i 2019, som er baseret på oplysninger fra afdelingens
bookingsystem, imens aktivitetsdata i sagen er baseret på de registrerede 2017 aktiviteter,
der fremgår af regionens BI-portal, som er valideret af Hospitalsenheden Vest.
For at kvalitetssikre sagens aktivitetsdata er der efterfølgende trukket data på øjenområdets
seneste aktivitet i vagten i perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019, der viser, at
øjenafdelingen ved Regionshospitalet Holstebro har en gennemsnitlig aktivitet på 2,29
ambulant besøg i tidsrummet fra kl. 18-08 samt weekend/helligdage. Samlet set for samme
tidspunkt er der for hele regionen tale om 14,6 besøg (gennemsnit pr. dag).
Aktivitetsopgørelserne for 2017 og 2018/2019 er valideret af Hospitalsenheden Vest.
De opdaterede aktivitetsdata giver ikke anledning til ændringer i anbefalingerne om at lukke
vagten ved Regionshospitalet Holstebro i vagttiden.
Beskrivelse af vagten på Hospitalsenheden Vest
Vagten på øjenafdelingen på Hospitalsenheden Vest varetages af èn speciallæge, der
modtager opkald/visitationer fra vagtlæge, skadestue/akutmodtagelser og andre afdelinger på
sygehuse i Hospitalsenheden Vests optageområde.
Opgaverne i vagten er at yde telefonisk behandlingsvejledning eller akut
undersøgelse/indlæggelse på Øjenafdelingen. I vagten på Hospitalsenheden Vest behandles
akutte synstruende medicinske og kirurgiske tilstande såsom hornhindebetændelse og
regnbuehindebetændelse, synsnervebetændelse, nethindeløsning, traumer, blødninger, akut
grøn stær o.l. I tilfælde, hvor der er indikation for højtspecialiseret behandling iht.
specialeplanen visiteres patienten til Aarhus Universitetshospital.

Alternativ til anbefaling 7 vedrørende ændring af vagtstruktur
Hospitalsudvalget efterspurgte på mødet den 5. august 2019, at der blev udarbejdet et
alternativt forslag til anbefaling 7 vedrørende ændring af vagtstruktur i vest.
Administrationen har i samarbejde med Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers
udarbejdet et forslag om at flytte yderligere 800 operationer for grå stær fra de
privatpraktiserende øjenlæger til Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers.
Hospitalsenheden Vest har ikke i den normale åbningstid kapacitet til at udvide med flere
øjenoperationer, men kan ved brug af frivillig overarbejde udføre 160 ekstra operationer for
grå stær om året. Regionshospitalet Randers har vurderet, at de kan rekruttere en øjenlæge,
så det bliver muligt i den normale åbningstid at gennemføre 640 operationer om året.
De praktiserende øjenlægers kvote vil i så fald blive nedjusteret yderligere fra 5.500 til 4.345
operationer om året (395 operationer til hver praktiserende øjenlæge). Initiativet vil betyde, at
der spares ca. 3,8 mio. kr. om året på aftalen med de praktiserende øjenlæger. En yderligere
hjemtagning af grå stær operationer fra de praktiserende øjenlæger vil betyde, at nogle
patienter vil få længere afstand til behandling, da de praktiserende øjenlæger er mere
geografisk spredt.
For patienterne vil en kapacitetsudvidelse i både Randers og Holstebro være hensigtsmæssig,
da flere af de praktiserende speciallæger, der udfører grå stær operationer, er placeret i den
østlige eller midtjyske del af Region Midtjylland.
Hospitalsenheden Vest skal i så fald tilføres en bevilling på 700.000 kr. om året (svarende til
66 % DRG-værdi), imens Regionshospitalet Randers skal tilføres ca. 2,5 mio. kr. om året
(svarende til 52 % DRG-værdi). Den årlige besparelse er 1. mio. kr. Besparelsen på vagten i
vest beløber sig til 1,35 mio. kr. Der vil således være en manko på ca. 350.000 kr. om året.
Der er seks måneders opsigelse på aftalen med de praktiserende øjenlæger, hvilket betyder, at
en ny aftale kan effektueres den 1. april 2020.

