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Henvendelsessag fra politiker – lang ventetid
ortopædkirurgi

HE Midt er blevet bedt om en redegørelse vedr. lange ventetider i
ortopædkirurgien.
Hvad består udfordringen af?
Efter en pressehenvendelse i uge 38 vedr. en håndkirurgisk patient booket til
undersøgelse i 2028 og den efterfølgende presseomtale, har HE Midt
undersøgt praksis på området nærmere. Der har vist sig at være et stort
antal patienter visiteret til HE Midt via det Ortopædkirurgiske
Visitationssamarbejde (OVS), som er booket til undersøgelse langt frem i
tiden. Afdelingsledelsen vurdere, at der på RH Viborg er booket omkring 840
håndkirurgiske patienter i 2022, 300 i 2023 og 1200 i 2024 eller senere.
Tallene ændrer sig løbende, da patienter ombookes jf. nedenstående og evt.
vælger omvisitering til privat tilbud.
Afdelingsledelsen har oplyst, at visitation af alle patienter henvist til
afdelingen enten via OVS eller direkte henvisning sker efter faglige kriterier.
De patienter, som har det største behov, ses først og indenfor de gældende
rettigheder om ventetider. De patienter, som vurderes at kunne vente
længere tid på undersøgelse og evt. behandling, tilbydes en senere tid samt
mulighed for privathospital efter de gældende retningslinjer. Disse patienter
bookes kun op til en vis andel af kapacitet på RH Viborg. For at sikre kapacitet
til de patienter, som ikke kan vente i længere tid. Afdelingsledelsen vurderer,
at henvisningerne HE Midt modtager via OVS langt overvejende er denne
patientgruppe, altså patienter som vurderes at kunne vente længere tid.
Hospitalsledelsen og Afdelingsledelsen har været vidende om og accepteret,
at der blev booket patienter med relativ lang ventetid, hvor det er fagligt
forsvarligt, og at der har fundet bookinger sted i 2022 og 2023.
Afdelingsledelsen har været bekendt med bookinger i 2024, men ikke været
bekendt med, at der er sket bookinger senere end 2024.
Patienterne bookes jf. det regionale brevkoncept. Det betyder, at patienter,
som bookes med en ventetid på mere end 9 mdr. og hvor der findes en privat
omvisiteringsmulighed, får tilsendt en anden type brev, end patienter med
ventetid mellem 31 dage og 9 måneder. Dette brev angiver, at hospitalet
desværre har lange ventetider og patienterne bedes kontakt patientkontoret
for at høre om private omvisiteringsmuligheder. Der angives også en
undersøgelsestid, hvis patienterne ønsker at vente.
Der har tidligere været en prøvehandling, hvor patienterne også kontaktes
telefonisk i ovenstående tilfælde. Denne prøvehandling blev indstillet i
forbindelse med COVID-19, og patienten kontaktes derfor ikke længere
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telefonisk, men med de ovenstående breve.
Hvordan er udfordringen opstået?
I det Ortopædkirurgiske Visitationssamarbejde i Region Midtjylland har Ortopædkirurgi, RH
Viborg 'bagstopperfunktionen' for hånd- og fodkirurgien, mens Center for Planlagt Kirurgi, RH
Silkeborg har 'bagstopperfunktionen' på de øvrige sektorer.
Bagstopperfunktionen indebærer en forpligtigelse til at booke alle henviste patienter, som de
øvrige hospitaler henviser til OVS. HE Midt har desuden en forpligtigelse til at levere en vis
aktivitet for disse patienter fra andre optageområder.
Der har gennem længere tid været omvisiteret et større antal hånd- og fodkirurgisk patienter
via OVS til Ortopædkirurgi, RH Viborg, end der er mulighed for at undersøge og behandle på
hospitalet. Som det fremgår af vedhæftede bilag har der i forhold til tidligere år været en
markant stigning i antal henvisninger for hånd- og fodkirurgiske patienter – særligt for de
håndkirurgiske patienter er stigningen markant.
Er udfordringen tilsvarende for andre sektorer?
For de øvrige sektorer på RH Viborg er ventetiden for hofte-, knæ- og idrætskirurgi 6 uger,
mens skulderkirurgien har ventetid på 16 uger.
Centerledelsen for Center for Planlagt Kirurgi har oplyst, at alle ortopædkirurgiske patienter,
hvor Center for Planlagt Kirurgi har bagstopperfunktionen, for nuværende kan bookes til en tid
til undersøgelse indenfor 36 uger. Dette er også påvirket af strejken.
Udviklingen i henvisninger for OVS viser samme billede for skulder/albue, hofte og knæ, hvor
der er sket en stigning i 2021 ift. tidligere år. Idrætskirurgien ligger på et stabilt med højt
niveau, mens ryg og øvrig kirurgi er uændret. Se vedlagte bilag.
Hvordan håndteres udfordringen på HE Midt? (kort sigt)
Afdelingsledelsen har efter dialog med Hospitalsledelsen iværksat ombooking af alle patienter
booket efter 1. marts 2023. Alle bookinger vil herefter ske senest 18 måneder frem i tiden.
Ombookingerne forventes afsluttet i uge 40.
Der har i øvrigt været en intern dialog om det meget uhensigtsmæssige i den bookingpraksis,
der er opstået, samt hvordan der fremover kan sikres en større opmærksomhed på, at vores
administration af patientforløbene ikke fører til uholdbare konsekvenser for enkeltpatienter
eller patientgrupper.
Hvordan håndteres udfordringen i Region Midtjylland? (længere sigt)
HE Midt foreslår en fornyet drøftelse af OVS på baggrund af den stigende henvisningsmængde.
På det seneste møde i den regionale styregruppe for OVS (afholdt 27. august 2021) blev det
aftalt, at Sundhedsplanlægning skal undersøge muligheden for at opgøre en hitrate fordelt på
subspecialer.
På samme møde blev det besluttet at sætte kraftigt ind for at forebygge henvisninger fra
almen praksis på spinkel indikation, herunder mulighed for efteruddannelse af almen praksis.
Første møde i denne indsats er planlagt den 4. oktober 2021, hvor lægelig koordinator for
praksiskonsulentordningen og specialerådsformanden for det ortopædkirurgiske speciale blandt
andet deltager. Det haster med at få skalleret HE Midt og RH Randers' erfaringer op til alle
sektorer, se nedenfor. Hvorvidt dette er muligt vil afhænge af samarbejde med almen praksis.
For en andel af de patienter, som vurderes at kunne vente længere tid på undersøgelse, gør
det sig gældende, at de ikke vil kunne få gavn af hospitalsbehandling. HE Midt og RH Randers
har på denne baggrund gjort sig erfaringer med returnering af henvisninger til almen praksis
efter dialog med praksis.
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Henvisninger for lidelser, som hospitalerne ikke kan behandle, returneres til praksis med
information herom. Desuden har hospitalerne udarbejdet patientinformation, som praksis kan
give til patienten ift. træning. Derudover er der også for håndsektoren i HE Midt planlagt
undervisning af praksis ift. anlæggelse af blokader, som kan være en forudsætning for
patientens mulighed for at træne. Det har dog endnu ikke været muligt at udføre pga. COVID.
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