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Til Region Midtjylland

Svar til Region Midtjylland vedrørende karkirurgi 

Tak for den opfølgende redegørelse for varetagelse af karkirurgien i Region 
Midtjylland af 27. juni 2022. 

Sundhedsstyrelsen bemærker, at Region Midtjylland forventer, at frem til me-
dio 2023 er der kun én speciallæge på Regionshospitalet i Viborg, som selv-
stændigt kan varetage alle endovaskulære behandlinger. Fra medio 2023 vil 
yderligere to speciallæger kunne varetage endovaskulær behandling på centrale 
kar og fra ultimo 2023 vil der være tre speciallæger som kan varetage alle end-
ovaskulære behandlinger. Denne tidsplan vil eventuelt kunne fremskyndes i 
forbindelse med at interventionsradiologen starter sin ansættelse primo 2023. 
Regionshospitalet i Viborg vil således i det næste år ikke leve op til specialepla-
nens krav i forhold til varetagelse af RF3, idet der ikke er tre speciallæger til 
varetagelse af funktionen. 

Sundhedsstyrelsen har forståelse for, at det tager tid at opbygge kompetencer 
og kapacitet på Regionshospitalet i Viborg, og noterer, at der er lagt en plan for 
dette. Samtidig er der et hensyn til at sikre patienterne adgang til rettidig end-
ovaskulær behandling i mellemtiden. Her fremgår det af redegørelsen, at pa-
tienterne ved manglende kapacitet på Regionshospitalet i Viborg vil blive hen-
vist til et andet sygehus. 

Dertil noterer Sundhedsstyrelsen sig, at regionen har en plan for nedbringelse af 
ventelisten på simple aortaaneurismer, hvor der er indgået aftale med Aalborg 
Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet om henvis-
ning af patienter. Regionen forventer således at ventelisten er afviklet ved års-
skiftet. 

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er centralt at de relevante behandlingsmoda-
liteter er tilstede på sygehuse, der har godkendelse til regionsfunktionen, såle-
des at patienterne sikres det rette behandlingstilbud, og at dette ikke begrænses 
af, at der mangler relevante kompetencer og kapacitet på Regionshospitalet i 
Viborg. Ved behov for endovaskulær behandling skal patienten således henvi-
ses til andet sygehus, såfremt denne ikke rettidig kan tilbydes i Viborg, hvilket 
regionen også lægger op til i sin redegørelse. 

Sundhedsstyrelsen vil følge området, herunder hvordan patienterne sikres retti-
dig endovaskulær behandling, status for rekruttering og kompetenceudvikling 
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på Regionshospitalet i Viborg, samt status for afvikling af venteliste for 
aortaaenurismerne og vil bede regionen om en fornyet redegørelse herfor ul-
timo december 2022.

Sundhedsstyrelsen vil snarest igangsætte en proces med henblik på at justere 
specialeplanen i forhold til godkendelser til højt specialiseret behandling af 
aortaaneurismer i HSF 10, HSF 11, HSF 12 og HSF 13.  

Med venlig hilsen

Agnethe Vale Nielsen
Enhedschef


	Svar til Region Midtjylland vedrørende karkirurgi (D9197875).docx

