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Tak for henvendelsen vedrørende fremtidig mulighed for behandling af visiterede specifikke skader i skadeklinikken/akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg varetaget af en intro-/hoveduddannelseslæge i ortopædisk kirurgi i en
begrænset del af døgnet.
Som tidligere besvaret i et svar til Region Midtjylland omkring behandling af
akutte skader tager Sundhedsstyrelsen i sin rådgivning udgangspunkt i akutanbefalingerne fra 2020: Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats. Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år.
Ud fra det fremsendte notat har Sundhedsstyrelsen forstået og taget udgangspunkt i nedenstående:
At Regionshospitalet Silkeborg på visse dage i dag- og aftentid vil være en skadeklinik (hvilket SST forstår som: Sygeplejebemandet behandlingssted, der kun
varetager behandling af visiterede småskader).
Andre dage i dagtid fungerer klinikken som en klinik, der vil behandle også andre skader end der normalt behandles i en akutklinik (hvilket SST forstår som:
Et lægebemandet behandlingssted, der kan vurdere og behandle lettere tilfælde
af akut opstået eller forværret sygdom eller skade; som udgangspunkt svarende
til opgaven der kan løses af almen praksis i dagstid) og dette vil blive varetaget
af en uddannelseslæge i ortopædisk kirurgi tilstede i dagtid. I samme døgn om
aftenen vil klinikken fungere som en skadeklinik.
De akutte skader, der vil blive behandlet på Regionshospitalet Silkeborg vil
fremover blive visiteret ud fra et konkret forslag til ændrede visitationsretningslinjer for akutklinikken i Silkeborg. Visitationen sker på baggrund af melding
om symptomer og traumemekanisme observeret og registreret uden for hospital.
Lægernes kompetencer, som skal dække klinikken i Silkeborg fremover er beskrevet som svarende til en introduktionslæge i ortopædisk kirurgi eller en hoveduddannelseslæge i ortopædisk kirurgi. Disse læger kan fagligt konferere
med en speciallæge på Regionshospitalet Viborg, som har fælles akutmodtagelse i regionen.
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Som det tidligere er beskrevet i Sundhedsstyrelsens svar af den 6. oktober 2021
skal der være de rette kompetencer og erfaring tilstede for alle involverede faggrupper, og vi har samtidig anbefalinger til hvilke samarbejdende specialer, der
skal være tilstede. Samlet set er dette med henblik på at opnå kvalitet og hensigtsmæssig ressourceanvendelse i sygehusvæsenet.
I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal alle akutte patienter, der ikke
kan modtages på en akut- eller skadeklinik, fordi deres behov er mere kompleks
end dette, modtages på fælles akutmodtagelse, så der på tværs af landet kan tilbydes den rette - og ensartet behandling med samme kvalitet og de rette kompetencer, erfaring og de nødvendige samarbejdende specialer samt bedste udnyttelse af personaleressourcer. På de fælles akutmodtagelser vil der som udgangspunkt være assistance umiddelbart af speciallæger i ortopædisk kirurgi, men lokalt kan der afviges herfra efter konkret vurdering af omfang og tyngde af skader, akutmedicinsk tilstedeværelse og kompetencer m.v., således at der er mulighed for assistance inden for kort tid (en speciallæge i ortopædisk kirurgi er
defineret i anbefalingerne som en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller hoveduddannelseslæge i allersidste del af speciallægeuddannelsen til ortopædisk kirurgi).
På Regionshospitalet Silkeborg vil der på visse dage i dagtid være introduktionslæger eller hoveduddannelseslæger i ortopædisk kirurgi. Det er ikke beskrevet, om hoveduddannelseslægen i ortopædisk kirurgi vil være i sidste del af uddannelsen og dermed som svarende til anbefalingerne for fælles akutmodtagelse. Dertil kommer, at der er anbefalinger til en række samarbejdende specialer på den fælles akutmodtagelse, hvilket ikke er tilstede på en akutklinik.
De ortopædisk kirurgiske opgaver/behandling i klinikken på Regionshospitalet
Silkeborg er udvidet i forhold til en akutklinik og kan som Sundhedsstyrelsen
har forstået det, ikke løses svarende til definitionen for en akutklinik og dermed
svarende til hvad almen praksis kan i dagtid.
Patienterne, som skal komme i klinikken på Regionshospitalet Silkeborg, vil
være visiteret ud fra præhospitale oplysninger.
Der vil således kunne komme patienter i klinikken på Regionshospitalet Silkeborg, som burde være behandlet i en fælles akutmodtagelse med lægelige kompetencer sv. til en speciallæge i ortopædisk kirurgi og de nødvendige samarbejdende specialer, som anbefales for en fælles akutmodtagelse.
Ud fra ovenstående vurderer Sundhedsstyrelsen, at Regionshospitalet Silkeborg
fremadrettet for modtagelse af akutte skader med de foreslåede ændringer, ikke
lever op til akutanbefalingerne fra 2020: Anbefalinger for organisering af den
akutte sundhedsindsats. Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år.
Samtidig påpeges det i det fremsendte notat at der kan være problemer med at
bemande klinikken i Silkeborg med de relevante kompetencer i ortopædisk kirurgi og samtidig en relevant udnyttelse af de ortopædkirurgiske kompetencer
uden at udtynde bemanding på fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg. Samtidig kan bemandingen og kompetencer veksle på klinikken på Regionshospitalet Silkeborg i dagtid.
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Sundhedsstyrelsen mener derfor, at med henblik på at skabe et solidt fagligt og
ensartet tilbud og med de rette kompetencer og samarbejdende specialer tilstede, at de beskrevne funktioner/skader fremover fortsat bør varetages på fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg.
Samtidig vil det skabe gennemsigtighed for borgeren og både patienter og
sundhedsprofessionelle kan have klare forventninger til indsatsen.
Med venlig hilsen

Laura Toftegaard Pedersen
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