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Udviklingen i spareforslaget vedr. en ny arbejdsdeling inden
for karkirurgien i Budget 2019
Hospitalsudvalget har på sit møde den 4. februar 2019 ønsket et
notat vedrørende status for spareforslaget om en ny arbejdsdeling
mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital inden for
karkirurgien, herunder nedlæggelse af karkirurgi som en selvstændig
funktion på Hospitalsenhed Midt.
Spareforslaget er relativt komplekst, idet der både flyttes aktivitet fra
Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt og aktivitet fra
Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital. Derfor har der i
forlængelse af regionsrådets vedtagelse af Budget 2019 været en
dialog mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital
omkring den konkrete udmøntning af forslaget.
I det følgende beskrives den udvikling, spareforslaget har
gennemløbet, herunder udviklingen i de økonomiske konsekvenser af
spareforslaget.
Juni-august 2018: Administrativ udarbejdelse af spareforslag
med input fra Hospitalsenhed Midt og Aarhus
Universitetshospital
Som et led i budgetprocessen udarbejdede administrationen i juni
2018 et forslag til ny arbejdsdeling mellem Hospitalsenhed Midt og
Aarhus Universitetshospital. Dette forslag blev – sammen med en
lang række andre forslag til besparelser – sendt ud til
hospitalsledelserne til kommentering i slutningen af juni 2018.
Af bemærkningerne fra Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed
Midt fremgik det, at hospitalerne generelt var enige om at samle den
centrale karkirurgi (operationer i de store kar i bughulen) på Aarhus
Universitetshospital og at øge aktiviteten inden for varicebehandling
(behandling for åreknuder) i Hospitalsenhed Midt med henblik på at
hjemtrække et antal behandlinger fra privathospitaler.
Der var endvidere enighed om at samle en del af aktiviteten inden for
den perifere karkirurgi i Hospitalsenhed Midt, men hospitalerne var
uenige om omfanget: Hospitalsenhed Midt ønskede at modtage al
aktiviteten inden for den perifere karkirurgi, mens Aarhus
Universitetshospital tilkendegav at det var nødvendigt at fastholde en
del af aktiviteten med henblik på at bevare et stærkt fagligt miljø,
herunder grundlaget for at bevare en række højtspecialiserede
funktioner inden for karkirurgien.
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På baggrund af hospitalernes input arbejdede administrationen videre
med en række forskellige scenarier, som dannede grundlag for det
forslag til politiske prioriteringer og besparelser, der efterfølgende
blev udsendt af regionsrådsformanden. Forud for offentliggørelsen var
hospitalerne ikke bekendt med det endelige forslag, der indebar en
delvis flytning af perifer karkirurgi fra Aarhus Universitetshospital til
Hospitalsenhed Midt svarende til ca. 40 % af aktiviteten på området.
20. august 2018: Regionsrådsformandens forslag til politiske
prioriteringer og besparelser offentliggøres
Forslaget til ny arbejdsdeling mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus
Universitetshospital, herunder nedlæggelse af karkirurgi som
selvstændig funktion på Hospitalsenhed Midt, omfattede følgende
punkter:
 Karkirurgi på Hospitalsenhed Midt nedlægges som en selvstændig
afdeling
 Der opretholdes en funktion for perifer karkirurgi under kirurgisk
afdeling i Viborg, der derudover får ansvaret for sårcenteret i
Viborg og for den lægefaglige bemanding af variceklinikken i
Friklinikken i Silkeborg
 Der hjemtrækkes aktivitet vedr. behandling af åreknuder fra
private aktører
 Den centrale karkirurgi samles på Aarhus Universitetshospital
 En række behandlinger af patienter med forsnævringer i underben
og halspulsårer flyttes fra Aarhus Universitetshospital til
Hospitalsenhed Midt. Den konkrete fordeling aftales mellem de to
hospitaler, hvorefter forslaget forelægges for regionsrådet.
Økonomiske konsekvenser: Der indhentes en besparelse på 13 mio.
kr. årligt fra 2020, heraf 1,1 mio. kr. fra privathospitaler som følge af
hjemtrækninger og 11,9 mio. kr. fra Hospitalsenhed Midt som følge af
driftsoptimeringer. Forslaget var budgetmæssigt neutralt for Aarhus
Universitetshospital, men indebærer, at der skal ske en
effektivisering på den aktivitet, som Aarhus Universitetshospital
modtager.
26. september 2018: Vedtagelse af budget 2019
Spareforslaget blev vedtaget som fremlagt med en enkelt tilføjelse:
"Der sikres en betryggende lægelig vagtordning uden for dagtid i
relation til den planlagte karkirurgi, der foregår på Regionshospitalet
Viborg."
Hospitalsenhed Midt har oplyst, at der vil være en speciallæge i tilkald
fra hjemmet fra kl. 17 til næste morgen. Derudover vil der være
mulighed for assistance fra yngre læger fra andre afdelinger som
assistenter. Operationsprogrammerne vil blive tilrettelagt således, at
operationer med størst komplikationsrisiko – f.eks. for forsnævringer
i halspulsåren – opereres først på dagen, således at der er dagstids
lægebemanding i huset inden for de første timer efter indgrebet, hvor
komplikationer typisk opstår. Regionsrådet blev orienteret herom 26.
september 2018.
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28. november 2018: Regionsrådet reducerer besparelser på
karkirurgien
Som tidligere nævnt ønskede Hospitalsenhed Midt at modtage al
aktivitet inden for forsnævringer af underben og halspulsårer, hvilket
lå til grund for den oprindelige vurdering af besparelsespotentialet,
der blev udarbejdet i samarbejde med Hospitalsenhed Midt.
Forudsætningerne blev imidlertid ændret som følge af, at
Hospitalsenhed Midt fik tilført et mindre aktivitetsvolumen fra Aarhus
Universitetshospital end forudsat, og dermed blev
besparelsespotentialet også mindre. Den 28. november 2018
besluttede regionsrådet derfor at reducere besparelsen for
Hospitalsenhed Midt med 3,8 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt fra
2020 og frem.
Februar-marts 2019: Analyse af konsekvenserne af, at
spareforslaget muligvis ikke har taget højde for udgifter til
medicin
Administrationen er i januar 2019 blevet opmærksom på, at i visse af
spareforslagene fra Budget 2019 er medicinudgifterne ved en fejl ikke
blevet holdt ude af beregningerne. Der er iværksat en proces med
henblik på at afdække omfanget af beregningsfejlen i forslagene. I
forhold til spareforslaget vedrørende karkirurgien samt eventuelle
konsekvenser af beregningsfejlen, vurderes fejlen at vedrøre
medicinudgifter på henholdsvis Karkirurgisk Afsnit – Aarhus
Universitetshospital og Karkirurgisk Afdeling – Hospitalsenhed Midt i
omegnen af ½ mio. kr. til medicinudgifter pr. afdeling. Det er kun en
andel af aktiviteten og dermed kun en andel af de skønnede
medicinudgifter, der flyttes med spareforslaget. Det reelle omfang
afdækkes i samarbejde med de involverede hospitaler. Regionsrådet
orienteres om sagen og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser
forelægges til godkendelse, når analysens resultater foreligger.
27. marts 2019: Regionsrådet forelægges forslag til
implementering af den ændrede arbejdsdeling inden for
karkirurgien
Hospitalernes forslag til implementering af den ændrede
arbejdsdeling inden for karkirurgien forelægges for Regionrådet til
godkendelse.

Side 3

