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Regionshospitalerne Viborg og Silkeborg: 

Danmarks bedste hospitaler henter otte førstepladser på 
behandlinger 
 
Regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg er Danmarks bedste på otte specifikke 
behandlingsområder inden for blandt andet brystkræft. De otte førstepladser 
kommer oven i priserne som Danmarks bedste mellemstore og mindre hospitaler, 
som blev tildelt Viborg og Silkeborg torsdag. 
 
Blandt de mange delresultater, som lægetidsskriftet Dagens Medicin er kommet frem til i 
analysen af hospitalernes behandlingskvalitet, placerer de to hospitaler sig på otte områder 
som "danmarksmestre" med landets bedste score. 
 
Regionshospitalet Viborg er Danmarks bedste til: 
- fjernelse af livmoder (hysterektomi) 
- behandling af tidlige graviditetskomplikationer og abort 
- operation for udposning på legemspulsåren (abdominalt aortaaneurisme) (delt førsteplads) 
- brystkræft-kirurgi (delt førsteplads) 
- patologisk analyse af brystkræft  
- dialysebehandling 
 
Regionshospitalet Silkeborg er Danmarks bedste til: 
- behandling af hjertesvigt (delt førsteplads) 
- lindrende (palliativ) behandling af kræftpatienter (delt førsteplads) 
Hovedvægten bag kåringen som Danmarks Bedste Hospital ligger med 80 procent på Dagens 
Medicins analyse af behandlingskvaliteten. 
 
- Det er opmuntrende at gennemgå det omfattende talmateriale, hvor Dagens Medicin 
sammenligner behandlingskvaliteten på landets hospitaler. Hospitalerne i Viborg og Silkeborg 
klarer sig generelt rigtig godt, og det er glædeligt i sig selv. Men selvfølgelig er vi stolte på 
medarbejdernes vegne over de i alt otte førstepladser ud af 35 mulige, siger 
hospitalsdirektøren for de to hospitaler, Lars Dahl Pedersen. 
 
Dobbelt-stærke til brystkræft 
Han peger som eksempel på området for brystkræft, der i realiteten er en dobbelt-sejr med 
førsteplads både til den kirurgiske indsats og den patologiske analyse. Her har Kirurgisk 
Afdelings Mammacenter og Patologisk Institut et velfungerende samarbejde på tværs af 
afdelinger og faggrupper på et kritisk tidspunkt i patientens behandling. Den patologiske 
analyse skal nemlig foregå, mens patienten er på operationsbordet. Resultatet er 



udslagsgivende for, hvor mange og hvilke lymfeknuder kirurgen skal fjerne fra patientens 
armhule. 
 
Pr. årsskiftet samles både kirurgisk behandling og patologisk analyse af brystkræft for hele 
Region Midtjyllands midt- og vestjyske område på Regionshospitalet Viborg. 
- Vi er glade for at kunne tilbyde vores nye patientgruppe fra det vestjyske område et 
behandlingstilbud af dokumenteret høj kvalitet, siger Lars Dahl Pedersen. Han tilføjer, at 
Hospitalsenheden Vest, som står for opfølgende stråle- og kemobehandling til 
brystkræftpatienterne, også leverer behandlingskvalitet til en førsteplads i Dagens Medicins 
store analyse. 
 
FAKTA: Viborg og Silkeborg, Danmarks Bedste Hospitaler.  
Regionshospitalet Viborg: Danmarks Bedste Mellemstore Hospital 2015  
• Regionshospitalet Viborg kåres som Danmarks bedste mellemstore hospital 2015.  
• Der er 15 mellemstore hospitaler i Danmark.  
• I 2014 kom hospitalet ind på en 6. plads, i 2013 på en 2. plads.  
• Hospitalet scorer 94,5 point for behandlingskvalitet, 84 for omdømme og 99 for 
patienttilfredshed.  
• Viborg vinder foran Vejle (nr. 2) og Hospitalsenheden Vest (nr. 3).  
• Regionshospitalet Viborg er bedømt på 33 behandlingsområder og er Danmarks bedste på 
seks behandlingsområder: o fjernelse af livmoder (hysterektomi);  
o behandling af tidlige graviditetskomplikationer og abort;  
o operation for udposning på legemspulsåren (abdominalt aortaaneurisme) (delt førsteplads);  
o brystkræft-kirurgi (delt førsteplads);  
o patologisk analyse af brystkræft  
o dialysebehandling.  
 
Regionshospitalet Silkeborg: Danmarks Bedste Mindre Hospital 2015  
• Regionshospitalet Silkeborg kåres som Danmarks bedste mindre hospital 2015.  
• Der er 11 mindre hospitaler i Danmark.  
• Regionshospitalet Silkeborg blev også Danmarks Bedste Hospital i klassen af mindre 
hospitaler i 2013 og 2014.  
• Regionshospitalet Silkeborg scorer 95,1 point for behandlingskvalitet, 94 for omdømme og 
99 for patienttilfredshed.  
• Silkeborg vinder foran Horsens (nr. 2) og Glostrup (nr. 3).  
• Regionshospitalet Silkeborg er bedømt på 12 behandlingsområder og er Danmarks bedste på 
to behandlingsområder: o behandling af hjertesvigt (delt førsteplads)  
o lindrende (palliativ) behandling af kræftpatienter (delt førsteplads).  
 
�  Danmarks bedste hospitaler kåres i tre kategorier: Store hospitaler, mellemstore hospitaler 
og mindre hospitaler o Store hospitaler (der udfører behandlinger for en DRG-værdi over 3 
milliarder kroner pr. år) (i alt 4 hospitaler).  
o Mellemstore hospitaler (der udfører behandlinger for en DRG-værdi mellem 1,25 og 2,9 
milliarder kroner pr. år) (i alt 15 hospitaler).  
o Mindre hospitaler (der udfører behandlinger for en DRG-værdi under 1,25 milliarder kroner 
pr. år) (i alt 11 hospitaler + otte med færre end 10 bedømte behandlingsområder).  
 
• Kåringen bygger på behandlingskvalitet, patienttilfredshed og omdømme o 
Behandlingskvaliteten måles via 67 kliniske databaser og med hjælp fra 1068 speciallæger til 
at vægte betydningen af kvalitetsindikatorerne for deres eget område.  
o Oplysningerne om patienttilfredshed er hentet i Den Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser 2014 (LUP).  
o Hospitalernes omdømme er baseret på input fra 2667 sundhedsprofessionelle læsere af 
Dagens Medicin. Læserne har ikke haft mulighed for at stemme på deres eget hospital.  
 
Yderligere oplysninger: Kristine Stange, kommunikations- og sekretariatschef, tlf. 
51836020, kristine.stange@midt.rm.dk 


