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Hospitalsenheden Vest driver en udefunktion ved Klinik for
Blodsygdomme på Hospitalsenhed Midts matrikel. Ambulatoriet er
lægebemandet én gang om ugen, hvor der varetages patienter med
hæmatologiske diagnoser. Derudover er det sygeplejerskebemandet
alle hverdage i dagtid, hvor der varetages hæmatologiske
patientforløb, blodtransfusioner, venesectio, mv. hos patienter fra
andre specialer samt patienter fra hospitalsvisitationen typisk henvist
fra almen praksis med henblik på blodtransfusion, og som ikke har
behandlingsforløb på hospitalet. Kun de hæmatologiske patientforløb
er en del af følgende data.
Der har i perioden 1. januar - 19. november 2018 været tilknyttet
234 unikke CPR-numre i Klinik for Blodsygdomme. I den opgjorte
periode har der været 723 kontakter med speciallæge, hvoraf ca. 26
% (187) har været telefonkonsultationer og 74 % (536) har været
fysiske fremmøder.
Frekvensen for patienter med fysisk fremmøde i den opgjorte periode
er:
 Ca. 68 % af patienterne har 2 eller færre fremmøder.
 Ca. 26 % af patienterne har 3-5 fremmøder.
 Ca. 6 % af patienterne har 6 eller flere fremmøder.
De 230 patienter, som har haft kontakt til klinikken i ugerne 1-43,
har i gennemsnit haft 2,3 fremmøde pr. patient.
Der er en løbende udvikling i behandlingen af de patienttyper, der er
tilknyttet Klinik for Blodsygdomme i Hospitalsenhed Midt med henblik
på, at en større andel af patienterne vil blive tilknyttet egen læge.
Dette gælder en væsentlig del af patienterne med få fremmøder, som
er den største gruppe. For den relativt lille del af patienterne med
hyppigere fremmøde, der især vedrører blodtransfusioner, arbejder
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man på i højere grad med at omlægge fremmøderne til telefonkonsultationer med
efterfølgende blodtransfusion på nærmeste hospital, hvor det er muligt. Denne
fremgangsmåde benyttes allerede, og det forventes anvendt i stigende omfang. Derudover er
der en del patienter med hyppige fremmøder, der kan betegnes som palliative patienter; disse
patienter bliver normalt behandlet på nærmeste hospital, hvorfor de ikke nødvendigvis er
tilknyttet Hospitalsenheden Vests Klinik for Blodsygdomme.
Der har yderligere været en koordinering mellem Hospitalsenheden Vest og Aarhus
Universitetshospital. Hospitalsenheden Vest kan således tilslutte sig både beskrivelsen af
problemstillingen og handlingsplanen, der fremgår af notatet fra Aarhus Universitetshospital.
Notatet er dermed et udtryk for fælles handling på tværs af hospitaler indenfor hæmatologien.
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