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Bemærkninger til Dansk Karkirurgisk Selskabs henvendelse
Dansk Karkirurgisk Selskab har den 21. februar 2019 rettet
henvendelse til regionsrådsformand Anders Kühnau med bekymring
om, at de planlagte besparelser og udmøntningen heraf vil få
negative konsekvenser for patientbehandlingen,
speciallægeuddannelsen og speciallægerekrutteringen.
Herunder følger bemærkninger fra Hospitalsenhed Midt og Aarhus
Universitetshospital til de bekymringer, der rejses af Dansk
Karkirurgisk Selskab. Overordnet set er det hospitalernes opfattelse,
af den aftale om arbejdsdeling, der på baggrund af Budget 2019 er
indgået mellem de to karkirurgiske afdelinger, er fuldt fagligt
forsvarlig og sikrer den nødvendige patientsikkerhed og faglige
ekspertise i behandlingen.
I forhold til konsekvenserne for speciallægeuddannelsen og
mulighederne for rekruttering er der endvidere indhentet
bemærkninger fra såvel de to hospitaler som fra Sekretariatet for
Lægers Videreuddannelse – Nord.
Nedlæggelse af karkirurgien i Hospitalsenhed Midt som selvstændig
afdeling
I henhold til spareforslaget nedlægges karkirurgien i Hospitalsenhed
Midt som selvstændig afdeling. Der opretholdes en funktion for
perifer karkirurgi under kirurgisk afdeling i Viborg. Der etableres en
afdelingsledelse med en oversygeplejerske og en ledende overlæge,
der aktuelt er abdominalkirurg (mave- og tarmkirurg).
Dansk Karkirurgisk Selskab udtrykker bekymring for, at det, at
ledelsen ikke har karkirurgisk faglig indsigt, kan få konsekvenser for
den faglige standard.
Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt bemærker, at den
planlagte ledelse og organisering af karkirurgien i Hospitalsenhed
Midt ikke afviger væsentligt fra den organisering, der pt. findes på
Aarhus Universitetshospital, og som også kendes i andre dele af
landet.
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Både på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenhed Midt er der
endvidere ansat en specialeansvarlig overlæge, der sammen med de
øvrige karkirurgiske speciallæger og afdelingsledelsen skal sikre, at
fagligheden og kvaliteten af patientbehandlingen er
sammenhængende og i orden.
De karkirurgisk specialeansvarlige overlæger sikrer endvidere
sammen med de karkirurgiske uddannelsesansvarlige den faglige
ledelse og udvikling.

Specialisering versus nærhed
Dansk Karkirurgisk Selskab udtrykker bekymring for, at samlingen af
den centrale karkirurgi på Aarhus Universitetshospital vil få negative
konsekvenser for patienterne som følge af øget geografisk afstand.
Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt bemærker, at
man gennem en årrække har foretaget en centralisering af visse
typer indgreb inden for de kirurgiske specialer med henblik på at
sikre kompetencer, kvalitet og robusthed.
Afstandene i Danmark er relativt korte, så nærhed anses i den
sammenhæng ikke for at være den udslagsgivende faktor. Der er
gode muligheder for præhospital transport og transporttiden opleves
derfor ikke som et betydende problem. Ulemperne ved transporttiden
opvejes af, at der ved centralisering opnås højere volumen og
dermed øget ekspertise i behandlingen. Patienterne i Region
Midtjylland vil således ikke blive tilbudt fagligt ringere forhold end
patienter i andre steder i landet.
Bemanding på Aarhus Universitetshospital
Dansk Karkirurgisk Selskab udtrykker bekymring for, at akutindtaget
på Aarhus Universitetshospital øges uden at bemandingen øges
tilsvarende.
Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt bemærker, at
hospitalerne har aftalt afregning for de akutte patienter, som kan
blive flyttet i weekender/ferieperioder, hvilket skal sikre, at
bemandingen på Aarhus Universitetshospital kan tilpasses til
aktiviteten. Aarhus Universitetshospital vil således dedikere flere
lægeressourcer og plejeressourcer til opgaven.
Konsekvenser for speciallægeuddannelsen
Dansk Karkirurgisk Selskab fremhæver i sin henvendelse, at den
sidste del af speciallægeuddannelsen i karkirurgi ikke kan opretholdes
i Viborg, hvis spareforslaget effektueres.
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Der er i dag seks hoveduddannelsesstillinger i karkirurgi i
Videreuddannelsesregion Nord, hvoraf fire stillinger omfatter et eller
flere forløb på Hospitalsenhed Midt. De øvrige forløb foregår på
Aarhus Universitetshospital eller Aalborg Universitetshospital.
Uddannelsesforløbene er ved at blive afklaret i samarbejde med
Uddannelsesregion Nord. Den foreløbige vurdering fra Sekretariatet
for Lægers Videreuddannelse – Nord er, at to af
hoveduddannelsesforløbene flyttes fra Hospitalsenhed Midt til hhv.
Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, mens de
to øvrige forløb struktureres anderledes, så tilknytningen til
Hospitalsenhed Midt fastholdes.
Rekruttering
Dansk Karkirurgisk Selskab udtrykker bekymring for, at den
reducerede forankring af speciallægeuddannelsen i Hospitalsenhed
Midt vil medføre tiltagende rekrutteringsproblemer.
Ifølge Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse – Nord har
Karkirurgisk Afdeling på Hospitalsenhed Midt hidtil været en afdeling
med god rekrutteringskraft. Det er på nuværende tidspunkt
vanskeligt at vurdere den konkrete effekt af ændringerne på længere
sigt.
Regionshospitalet Viborg forventer fortsat at have et attraktivt
karkirurgisk miljø, idet funktionen vil oparbejde ekspertise i
behandling af perifer karkirurgi i vener og arterier og have fokus på
udvikling af disse behandlinger. Derudover har Regionshospitalet
Viborg et attraktivt fagligt miljø i sårcenteret, der er organiseret som
et multidisciplinært team med udgangspunkt i anbefalingerne i de
nationale kliniske retningslinjer.
Operationer i vagttid i Hospitalsenhed Midt
Dansk Karkirurgisk Selskab udtrykker bekymring for, at den
vagthavende karkirurg på Regionshospitalet Viborg ikke kan få
karkirurgisk assistance til akutte operationer uden for dagtid.
Hospitalsenhed Midt bemærker, at det er sikret, at den vagthavende
karkirurg ved operationer i vagttid på hverdage vil have kirurgisk
assistance til operationerne, hvor dette er påkrævet. Dette afviger
ikke fra den hidtidige organisering, hvor det heller ikke er en
speciallæge i karkirurgi, som assisterer ved operationer i vagttid. Det
har i stedet været læger under uddannelse (KBU-læger, læger i
introduktionsstillinger og HU-læger).
Der kan derfor godt opereres i vagttid, og der forventes derfor ikke
øget overflytning af operationer til AUH i vagttiden på hverdage.
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Kirurgisk tilsyn i Hospitalsenhed Midt i weekenden
Dansk Karkirurgisk Selskab udtrykker bekymring for, at patienter
indlagt på karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg ikke vil
have mulighed for at blive tilset af en karkirurg fra fredag
eftermiddag til mandag morgen.
Hospitalsenhed Midt bekræfter, at der ikke vil være karkirurgisk tilsyn
til indlagte patienter i weekenden på Hospitalsenhed Midt. Afdelingen
vil derfor sikre, at der ikke er indlagt patienter med høj
komplikationsrisiko. Således vil operationsprogrammet blive
tilrettelagt, så operationer med størst komplikationsrate udføres først
på ugen. I weekenden vil der altid være mulighed for medicinsk eller
kirurgisk assistance fra afdelingens eller andre afdelingers vagtlag.
Hvis der alligevel bliver brug for akut behandling af en karkirurg til en
indlagt patient i weekenden, vil patienten blive overført til Aarhus
Universitetshospital.
Hospitalsenhed Midt bemærker, at der hidtil har været tale om en
meget lav aktivitet i weekender. I 2017 blev 18 patienter indlagt i
weekender og der var 24 operationer i weekender. Det er således
ikke økonomisk rationelt at skulle opretholde et selvstændigt vagtlag
for denne aktivitet.
Medinddragelse af de karkirurgiske afdelinger
Dansk Karkirurgisk Selskab opfordrer til, at de berørte karkirurgiske
afdelinger inddrages i arbejdet med spareforslaget.
Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt påpeger, at det
forslag til udmøntning af spareforslaget, som hospitalerne har
fremlagt, er udarbejdet med en meget høj grad af deltagelse af
karkirurger fra både Aarhus Universitetshospital og den nuværende
karkirurgiske afdelingsledelse fra Hospitalsenhed Midt. I forbindelse
med den politiske vedtagelse af Budget 2019 har der endvidere været
en høringsproces, hvor bl.a. Karkirurgisk Specialeråd i Region
Midtjylland var høringspart.
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