
 
Regionshuset

Viborg
Sundhedsplanlægning

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26

8800 Viborg
Tel. +45  8728 4430

afdelingsmail@regionmidtjylland.dk
www.regionmidtjylland.dk

Notat til Regionsrådets budgetseminar 5. september 2008 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Notat vedrørende omlægning/omflytning af medicinsk 
kapacitet 
 
Akutplan for Region Midtjylland indebærer en række strukturelle 

ændringer. Konkret vil der i forlængelse af akutplanen ske en samling 

af medicinske patienter på de regionshospitaler, der fremover skal 

modtage akutte patienter.  

 

Med Akutplan for Region Midtjylland blev det besluttet at ”Den akutte 

medicinske modtagelse på RH Skive lukkes, når der er mulighed for 

at integrere den fuldt på RH Viborg. De medicinske senge i Skive 

lukkes ligeledes, når det er muligt at integrere disse fuldt i Viborg. 

Der lægges til grund for den videre hospitalsplan, at der fortsat skal 

være neurorehabilitering på RH Skive ” (akutplan side 9) 

 
Med Akutplan for Region Midtjylland blev det samtidig besluttet, at 

RH Silkeborg fremover skal have visiteret akut medicinsk 

modtagelse. Dette indebærer en reduktion i den medicinske 

sengekapacitet i Silkeborg.  

 

Konkret giver strukturtilpasningerne i forbindelse med akutforliget 

anledning til en større medicinerrokade mellem Skive, Viborg og 

Silkeborg. 

 

Konkret indebærer medicinerrokaden, at følgende senge 

lukkes/flyttes: 

 

Dato 1. september 2008 
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Side 1



 

Side 2

• Lukning af 10 medicinske senge i Silkeborg (som følge af akutforliget) 

• Lukning af 72 medicinske senge i Skive. Heraf flytter 40 medicinske senge til Viborg og 

der skabes kapacitet svarende til 25 senge i Silkeborg. 

• Lukning af 10 reumatologiske senge i Skive. Der skabes kapacitet i Silkeborg til 

behandling af disse patienter (primært ambulant behandling). 

 

Tidsplan 

Flytning af 40 medicinske senge fra Skive til Viborg og realiseringen af besparelser 

forudsætter, at der skabes plads ved nybyggeri i Viborg. Det bemærkes, at det kan tage ca. 

1½ år at tilvejebringe den nødvendige plads i Viborg. Der arbejdes på forskellige 

løsningsmodeller, som vil blive præsenteret i særskilt sag. 

 

Beregning i senge vedr. strukturændringer/besparelser på det medicinske område 

Skive, Viborg og Silkeborg  

Reduktion
Skive Viborg Silkeborg i senge

Lukninger i Skive -72 40 25 -7
Reumatologi -10 -10
Akut medicin Silkeborg -10 -10

I alt -42 15 -27  

 
Nedenstående tager udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning på 1 mio. kr. pr. seng. 

Besparelsen på de 10 mio. kr. ved lukning af 10 reumatologiske senge i Skive deles ligeligt 

imellem Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg, idet det forudsættes, at 

aktiviteten kan rummes indenfor den eksisterende kapacitet/omlægning til ambulant. 

 

Beregning i mio. kr. vedr. strukturændringer/besparelser på det medicinske område 

Skive, Viborg og Silkeborg  

Skive Viborg Silkeborg "Fælles"

Lukninger i Skive -72 40 25 -7
Reumatologi -10 5 5 0
Akut medicin Silkeborg -10 -10

I alt -37 20 -17  
 
Udover ovennævnte besparelser må der forventes yderligere driftsbesparelser ved fuldstændig  
lukning af de medicinske senge i Skive. 
 


