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Oversigt over, hvilke karkirurgiske patienter der kan behandles på Regionshospitalet Viborg
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Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt varetager den perifere karkirurgi (tilstande i underben og
halspulsåre) for patienter fra den midt- og vestlige del af regionen samt fra Randers Kommune og Favrskov
Kommune. Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt varetager behandlingen af åreknuder for patienter fra
hele Region Midtjylland.
Den karkirurgiske funktion på Regionshospitalet Viborg har pr. 1. april 2019 ikke karkirurgisk vagtdækning i
weekender og vil være lukket i ferieperioder. Sårcenteret, hvor der er en karkirurg tilkoblet, lukker dog ikke ned.
Karkirurgen, der er tilknyttet Sårcenteret, varetager visitationen af de patienter, der henvises i weekender og
ferieperioder.
Dato 24-04-2019

Risikoen for, at komplikationer indtræder, er størst umiddelbart efter operationen. Ved operationer for forkalkning i
halspulsåren opstår komplikationerne typisk inden for 8 timer, mens de ved by-pass operationer typisk opstår inden
for et døgn. På Regionshospitalet Viborg vil de komplikationstunge operationer derfor så vidt muligt blive udført
først på ugen for at sikre, at der er lægedækning i dagtid og vagttid til at håndtere eventuelle komplikationer.
Al central karkirurgi (tilstande vedrørende de store kar i bughulen) varetages på Aarhus Universitetshospital og
patienterne henvises dertil fra hele Region Midtjylland.
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Side 1

Tabel 1: Oversigt over, hvilke patienter der kan behandles på Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg i dagtid og vagttid i
løbet af ugen samt i ferieperioder
Mandag-torsdag
Dagtid

Hvilke
patienter kan
behandles?

Vagttid

Fra mandag morgen
kl. 8.00 til fredag
morgen kl. 8.00.
Alle planlagte
patienter såvel som
akutte patienter med
tilstande inden for
den perifere
karkirurgi
behandles.
Komplikationstunge
operationer, f.eks.
en bypass-operation
fra lysken til
knæ/underben,
foretages først på
ugen.

Hvad sker der
med de
patienter, der
ikke kan
behandles?

Ikke relevant.

Fredag
Dagtid

Natten mellem
torsdag og fredag
samt fredag dagtid
behandles akut
opståede tilstande hos
indlagte patienter.

Lørdag-søndag
Vagtt
id

Dagtid

Perioder med lukning pga. ferie

Vagttid

Ingen planlagt aktivitet eller
modtagelse af akutte patienter.

Ingen planlagt aktivitet eller modtagelse af
akutte patienter.

Alle akutte og elektive henvisninger
for optageområdet sendes til
Hospitalsenhed Midt.

I lukkeperioder er der etableret samarbejde
imellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus
Universitetshospital, således at der er den
nødvendige dækning.

I de sjældne tilfælde,
hvor en patient med
behov for at blive
opereret for
forkalkning i
halspulsåren kommer
ind torsdag, kan
operationen
gennemføres fredag.
Der vil i disse sjældne
tilfælde være en
speciallæge i vagt
indtil lørdag morgen.
Akutte patienter, der
kræver operativ
behandling,
viderehenvises til
Aarhus
Universitetshospital.

Fredag kl. 07.00 til mandag kl. 8.00
viderehenvises alle akutte patienter
til Aarhus Universitetshospital.
Præhospitalet er bekendt med
fordelingen af central og perifer
kirurgi og ordningen vedrørende
det akutte beredskab.

Alle akutte og elektive henvisninger for
optageområdet sendes til Hospitalsenhed
Midt. Akutte henvisninger samt elektive
henvisninger, som ikke kan vente til efter
ferieperioden, viderehenvises til Aarhus
Universitetshospital.
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