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Supplerende notat, jf. forespørgsel fra Forretningsudvalget, 19. november 2019
Der blev på mødet i forretningsudvalget den 19. november 2019
efterspurgt et supplerende notat til brug for den videre politiske
behandling af forslag 5 vedrørende konvertering af en neuro-intensiv
(NISA) seng til en højt specialiseret neurorehabiliteringsseng.
Forslaget er tænkt til at medvirke til at forbedre patientflowet på
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og NISA, så
Regionshospitalet Hammel Neurocenter i højere grad bliver i stand til
at modtage patienter fra NISA, når de er klar til overførsel til Hammel
Neurocenter.
Patienter til NISA-sengene i Silkeborg visiteres via fællesvisitationen
på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Den nuværende
fællesvisitation håndterer alle henvisninger til specialiseret
neurorehabilitering. Patienter henvises ikke specifikt til en NISA-seng,
men henvises med henblik på højt specialiseret neurorehabilitering,
hvorefter fællesvisitationen – baseret på en samlet vurdering af
patientens behov og potentiale - afgør om patienten i
udgangspunktet f.eks. har brug for et ophold i en NISA-seng eller på
Hammel Neurocenter.
Tabel 1 viser, hvor mange udenregionale patienter (unikke cpr), der
er blevet behandlet på RH Hammel Neurocenter og i NISA-sengene i
2016-18. Patienter der har været indlagt henover et årsskifte, tæller
med i begge år.
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Tabel 1. Antal udenregionale patienter (unikke cpr) behandlet på RH Hammel
Neurocenter/NISA
RH Hammel
RH Hammel
År
Neurocenter
Neurocenter
NISA
højtspecialiseret regionsfunktion
2016
175
10
40
2017
148
8
32
2018
158
7
29
Datakilde: BI-portalen, rapport: Sengedage i perioden

Det er i henhold til fællesvisitationen ikke muligt at trække tal for, hvor mange patienter der
eventuelt er blevet afvist til en NISA-seng i perioden 2016-2018. Det vurderes, at patienter
sjældent afvises. Det samme gør sig gældende for udenregionale patienter til anden højt
specialiseret neurorehabilitering. Ventetid kan dog forekomme, f.eks. i nedlukningsperioder
dvs. i ferieperioder. Ca. halvdelen af patienterne i NISA-sengene udgøres af udenregionale
patienter.
Hvis forslag 5 vedtages, vil der blive fulgt op på udviklingen i antal patienter, liggetid og
ventetid til NISA-sengene og i forbindelse hermed handlet på en eventuel uhensigtsmæssig
udvikling. Opfølgning vil ske halvårligt sammen med opfølgningen på evt. andre tiltag fra
planen for neurologien og neurorehabiliteringsområdet.
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