
Strukturtilpasninger på tværs af hospitalsenheder og hjemtagelser med henblik på at 
finansiere besparelser 
 
Sparemål: 8,0 mio. kr. 
 
Patologisk anatomi 
Hospitalsenheden Vest finder det relevant at drøfte muligheden af en sammenlægning af de 
patologiske funktioner på henholdsvis Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Skive. 
Der ventes at være en rationerings- og optimeringsgevinst ved sammenlægning af de to 
funktioner på Regionshospitalet Holstebro, specielt i forhold til lægesiden. Der skal laves en 
udredning på mulighederne i forslaget. 
 
De Arbejdsmedicinske klinikker 
De Arbejdsmedicinske klinikker i Holstebro og Skive lægges sammen til en enhed i Herning, og 
enheden i Skive lukkes. Det var forventet, at der sammen med den øgede opgave i Herning 
ville blive tilført budget, men det er oplyst, at budgettet til den arbejdsmedicinske klinik i Skive 
spares væk. Der er pt. ikke set på konsekvenser for patienter/borgere og personale af denne  
sammenlægning.  
 
Den valgte tilgang betyder at aktivitets- og serviceniveauet på området vil blive reduceret. 
 
Hjemtagelser af patienter. 
Hospitalsenheden Vest ønsker at hjemtage øjenpatienter bosiddende i Region Midtjylland, som 
på nuværende tidspunkt henvises og behandles på bl.a. Thisted sygehus. Der skal derfor 
indgås en konkret aftale, samtidig skal de praktiserende læger i den nordvestlige del af 
regionen orienteres om, at de skal visitere patienter til Øjenafdelingen på Regionshospitalet 
Holstebro. 
 
Der forventes et spareprovenu på omkring ½ mio. kr., men den endelige opgørelse af 
patientgrundlaget er ikke kendt pt. 
 
Der er ved at blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Onkologisk afdeling på 
Regionshospitalet Herning og Århus Universitetshospital om hjemtagning. Det forventes, at der 
skal behandles 2-3 brystkræftpatienter pr. uge på Regionshospitalet Herning. Disse patienter 
skal ellers behandles i Tyskland. Der mangler endelige beregninger på, hvor meget der kan 
spares ved denne samarbejdsaftale.  
 
Klinisk Immunologisk afdeling forventer overskud af blodprodukter, og vil søge at indgå aftale 
med andre regioner om  udveksling af ca. 500 portioner blod. Hvis dette ikke lykkes vil 
tapningen blive reduceret. 
 
Vedr. Urologisk afdeling foreslås hjemtagningsaktivitet bl.a. inden for prostataområdet. 
 
Vedr. Ortopædkirurgisk afdeling foreslås hjemtagning af 100 – 125 alloplastikker. 
 
Vedr. Medicinsk afdeling foreslås hjemtagning på KAG området. 
 



Vedr. Børneafdelingen foreslås hjemtagning af børn med hjerte mislyde. 
 
Hospitalsenheden Vest vil gerne se på andre muligheder for hjemtagninger af patienter og 
laboratorieprøver. Der pågår pt. arbejde i regionsregi, og her forventes afklaring af mulige 
hjemtagninger på hovedfunktionsniveau. 
 
 
 


