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Høringssvar, budget 2019-2020, HMU, Hospitalsenhed Midt
De fremlagte forslag placerer 80 procent af struktur-besparelserne på
Regionshospitalet Viborg/Hospitalsenhed Midt og vil have meget store
konsekvenser for de 231.000 borgere i Viborg, Silkeborg og Skive
Kommuner. Også de 289.000 patienter fra HE Vests optageområde
påvirkes negativt inden for brystkræft. Spareforslagene vil medføre, at
HE Midt skal nedlægge mindst 158 fuldtidsstillinger. HMU giver alternative besparelsesforslag, som summer til næsten tilsvarende besparelse som regionsrådsformandens spareforslag.
1) RH Viborg som kvalitetsfondsprojekt
Folketinget har udpeget Viborg, Gødstrup og AUH som de tre kvalitetsfondsprojekter i Region Midtjylland. I Viborg er investeringen 1,15
mia. kroner i de fysiske rammer. Men spareforslagene fjerner akutte
specialer fra det nye akutcenter. Regionsrådet bevæger sig hastigt
mod en to-center-strategi med to primærhospitaler AUH og HE Gødstrup.
2) 1.200 akutte patienter på landevejen frem for færdigbehandlede
Spareforslaget om at lukke Urinvejskirurgi og flytte den centrale karkirurgi betyder, at mindst 1.200 akutte urologiske og karkirurgiske
patienter ikke længere kan færdigudredes og behandles på RH Viborg. I stedet vil disse ofte ældre, meget dårlige patienter blive visiteret uden om akuthospitalet i Viborg eller komme ind i Akutafdelingen på RH Viborg for derefter at skulle sendes videre ud på landevejene til Holstebro og Aarhus med risiko for forværring i deres tilstand.
I Holstebro modtages patienterne ikke i en Akutafdeling.
3) Kan opgaverne løftes i Aarhus og Holstebro?
De funktioner, der flyttes fra HE Midt, har meget høj målopfyldelse på
udredningsret og behandlingsgaranti samt høj patienttilfredshed.
Kvalitetsdatabaserne viser, at kvaliteten er den samme eller bedre
sammenlignet med andre hospitaler.
Urinvejskirurgi og Karkirurgi på RH Viborg har den højeste målopfyldelse på udredningsret og behandlingsgaranti. Karkirurgi den højeste
patienttilfredshed. Brystkræftkirurgien er meget effektiv med færrest
besøg pr. forløb og alle operationer i dagkirurgi.
Med spareforslagene skal AUH mere end fordoble sin udrednings- og
operationskapacitet på brystkræft. Urinvejskirurgi på HE Vest skal
tage mere end 1/3 flere patienter. Begge dele for kun 40 % af midlerne tilført til hospitaler, der står i enten store økonomiske udfordringer eller flytteprocesser og til afdelinger, der i forvejen er presset
på målopfyldelse. Særligt AUH er udfordret på kapacitet, og det giver
anledning til bekymring for at flytte yderligere aktivitet til AUH uden
at flytte tilsvarende aktivitet fra AUH til regionshospitalerne.
Region Midtjylland vil få sværere ved at leve op til udredningsret og
behandlingsgarantierne, kræftpakkeventetider, høj produktivitet, effektive forløb og høj patienttilfredshed indenfor de berørte områder.
Der kan blive brug for at sende endnu flere patienter på privathospi-
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taler og til andre regioner. Det vil give ufinansierede ekstraudgifter og mindre sammenhængende forløb for patienterne. Flere forslag kræver desuden anlægsinvesteringer, og der ikke er
taget højde for de nævnte udefunktioner. Den reelle besparelse risikerer dermed at blive lavere end angivet i spareforslagene.
4) Strukturforslagene nedlægger reelt 158 stillinger på HE Midt
HE Midt har som det eneste hospital både overholdt budget og holdt udgifterne i ro gennem de
seneste 7 år. Samtidig har HE Midt præsteret en 12 procent større aktivitet. På trods af dette
fjerner strukturændringerne funktioner for 113 millioner kroner fra HE Midt.
Det har afledte effekter på samarbejdende afdelinger Operation/Intensiv, Røntgen og Skanning
og Servicecenter. I alt vil forslagene nedlægge mindst 158 fuldtidsstillinger:
• 94 stillinger som direkte følge af strukturforslagene
• 64 stillinger som afledte effekter af strukturforslagene
HE Midt skulle med SPAR1519 spare 7,2 procent, de øvrige hospitaler i gennemsnit 3,4 procent. HE Midt sparede 136,9 mio. kroner og nedlagde 169 fuldtidsstillinger.
5) Ambulant-besparelse vil blive grønthøster i praksis
HE Midt er længst i Region Midtjylland, når det handler om at lægge forløb om fra indlagt til
ambulant. Resultatet er en høj ambulant og effektiv aktivitet med færrest kontakter pr. ambulant forløb. Derfor har HE Midt det største fald i antallet af indlagte patienter og lave liggetider.
Det er også årsagen til, at HE Midt kan udrede 1/3 af alle regionens udredningspatienter og
overholde udredningsretten samtidig.
Forslaget fordeler en 60 mio. kroners besparelse ud fra hospitalernes andel af ambulante besøg. Med stor ambulant aktivitet vil HE Midt få en uforholdsmæssig stor andel af besparelsen. I
og med at HE Midts ambulante forløb skyldes en intensiv omlægning fra indlagt til ambulant,
og at der er få kontakter pr. forløb sammenlignet med andre hospitaler, kan der ikke reduceres
mærkbart på det ambulante område. Resultatet vil derfor blive en grønthøsterbesparelse, hvor
HE Midt i stedet må fordele besparelsen på afdelingernes lønbudgetter.
Alternative spareforslag, oversigt over økonomi
Der er i høringsfasen lagt op til, at høringsparterne kan give alternative spareforslag. I høringssvaret giver HMU derfor alternative forslag til besparelser på fem af spareforslagene, der i
det nuværende forslag tæller til besparelser på 34,2 mio. kroner. HMU's alternative spareforslag summerer til 31 mio. kroner og er uddybet i høringssvaret på de følgende sider.
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Uddybning vedr. strukturændringer samt alternative spareforslag
1. Lukning af Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg
Patientperspektiv: Urinvejskirurgi på HE Midt har den højeste overholdelse af udredningsret og
behandlinggaranti blandt de tre urologiske afdelinger i Region Midtjylland. Afdelingen har også
færrest ambulante besøg pr. patient.
Afdelingen har 22 % flere henvisninger pr. læge, næsten 40% flere patientforløb/kontakter pr.
læge og 29,6% flere indlæggelser pr. seng. HE Midt er således markant mest effektiv til at
udnytte kapacitet og ressourcer. Der er ingen signifikante forskelle i patienttilfredshed mellem
afdelingerne. Begge afdelinger ligger på eller over landsgennemsnittet.
Ud af 1.100 akutte urologiske patienter pr. år, udskrives de 600 fra Akutafdelingen uden yderligere indlæggelse pga. tæt samarbejde med Urinvejskirurgi. Det vil være 600 patienter, der i
stedet skal på landevejen til indlæggelse i Holstebro. 18% af patienterne på Akutafdelingens
afsnit A1 er urologiske. Urinvejskirurgi gennemfører desuden hvert år 560 tilsyn til patienter
på andre afdelinger udover Akutafdelingen. Ved både akutte og planlagte abdominale kirurgiske indgreb, kan der ske skader på blære og urinledere, som kræver akut rekonstruktion. Dette forudsætter en stærk udefunktion i dagtid, men i vagttid vil disse akutte patienter skulle på
landevejen for rekonstruktion.
Fire af sengene i Urinvejskirurgi er som oftest belagt med døende patienter fra HE Midts optageområde. Disse patienter vil med forslaget skulle ligge deres sidste tid i en Holstebro-seng
frem for tæt på deres bopæl – en praksis, der tidligere har været undgået ved lignende spareforslag, da den på ingen måde er på patienter eller pårørendes præmisser.
Der er stærkt behov for en robust udefunktion, som støtter blandt andet behandlinger for ufrivillig vandladning, behandling af nyrepatienter, akut tarmkirurgisk aktivitet, hvor der også er
urologiske problemstillinger mv. Der er brug for urologisk speciallæge-tilstedeværelse både i
dagtid og vagttiden, aften og nat, for at sikre bedst mulig behandling og udredning af akutte
urologiske patienter. Dette er beskrevet nærmere i LMU-høringssvar fra Urinvejskirurgi, vedlagt dette høringssvar.
HE Vest skal gå fra at håndtere 3.000 til 4.800 urinvejskirurgiske operationer, fra 3.100 til
5.000 skopier og fra 17.700 til 27.600 ambulante forløb. Flytningen kræver desuden anlægsinvesteringer i Holstebro – et hospital, hvor akutte patienter ikke modtages gennem en akutafdeling, og som lukker inden for to år. Dertil kommer, at der ikke er taget højde for udgifter til
udefunktionen. Besparelsen vil derfor reelt være mindre end angivet.
Personalemæssige konsekvenser: 39 stillinger nedlægges i HE Midt
Alternativt spareforslag:
LMU i Urinvejskirurgi, HE Midt, foreslår, at den urologiske funktion bliver et afsnit, med en urologisk specialeansvarlig overlæge, under ledelse af Mave-, Tarm og Brystkirurgi på RH Viborg
(på samme vis, som det var det indtil 2012). Dette vil reducere antallet af urologiske senge
med mindst fem, og de resterende senge kan være en integreret del af de Mave-, Tarm- og
Brystkirurgiske senge.
Patientforløbene kan fordeles som følger:
Al godartet urologisk udredning og behandling, fraset avanceret nyrestenskirurgi, kan fortsætte på RH Viborg i uændret omfang.
Den primære udredning for patienter mistænkt for urologisk kræft kan varetages på HEM som
filterfunktion, og så snart mistanken om cancer begrundes, skal videre udredning inkl. de diagnostiske operationer foregå på Urinvejskirurgi, HE Vest, så alle blære- og testikelkræftoperationer sker på HE Vest fra 2019.
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Modellen sikrer, at al nuværende dagkirurgisk aktivitet vil kunne fortsætte uændret på RH Viborg til fordel for de urologiske patienter, men at større kirurgi skal overgå til HE Vest.
Hvis forslaget gennemføres, vil der kun være behov for et minimum antal senge til urologiske
senge til akutte indlæggelser fra Akutafdelingen og døende urologiske kræftpatienter. Modellen
vil også sikre urologisk tilsyn og hjælp til tilstødende specialer i dagtiden, herunder til nyrepatienter.
Den beregnede besparelse på dette forslag er 11,7 millioner kroner (spareforslagets besparelse
er 12,4 millioner kroner), og forudsætter flytning af budget fra HE Midt til HE Vest på 4,35 millioner kroner.
2. Fortsat trombolyse på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest, fortsat tre
neurologiske afdelinger i Region Midtjylland, samling af specialiseret neurorehabilitering på
Hospitalsenhed Midt inklusiv neurorehabiliteringssengene i Lemvig samt gennemgang af
neurologien inklusiv neurorehabilitering i Region Midtjylland
Høringssvar gives inden den fornyede høringsfrist den 3. september kl. 10.
3. Tilpasning af bevilling til HPV-klinik til nuværende behov
Patientperspektivet: Forslaget betyder, at HE Midt ikke kan opretholde funktionen i Silkeborg,
og at Region Midtjylland derfor ikke længere har et tilbud til piger med mistanke om HPVbivirkninger. Samtidig vanskeliggør det det udviklingsarbejde, som Diagnostisk Center står for
i klinikken i forhold til patienter med funktionelle lidelser generelt.
Personalemæssige konsekvenser: 3 stillinger
Der er fortsat behov for, at Region Midtjylland bygger videre på det eksisterende setup, som
allerede er videre udviklet i retning mod patienter med funktionelle lidelser - jf de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som er kommet ud den 18. juni 2018 vedrørende udredning
og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.
Alternativt forslag:
At HPV-klinikken nedlægges, men at bevillingen forsætter og udvikles til at kunne varetage
funktionen vedrørende udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet i et tæt samarbejde med Funktionelle Lidelser på AUH.
4. Gennemgang af øjenområdet i Region Midtjylland – arbejdsdeling, kapacitet og faglig udvikling.
Det fremgår ikke tydeligt af forslaget, hvordan aktiviteten i Friklinikken i Silkeborg vil blive
omfattet. Friklinikken har en høj aktivitet. I 2017 var der 2.524 unikke cpr. med 6.487 ambulante besøg, og der blev foretaget i alt 3.295 operationer for grå stær og 122 øjenlågsoperationer. Friklinikken er på lægesiden bemandet af konsulenter, mens plejepersonalet er ansat i
Friklinikken. Konsulentordningen er valgt for at sikre, at aktiviteten udføres internt i regionen
frem for på privathospitaler.
Personalemæssig konsekvens: 5 stillinger, berørt plejepersonale i Friklinikken.
Området lider af store lægemæssige rekrutteringsvanskeligheder, og HMU foreslår derfor, at
der sker nye fastansættelser på AUH med fast udefunktion i Silkeborg, så man kan nedbringe
konsulentansættelserne i Friklinikken i CPK.
5. Patologi
På HE Midt hører Patologi til på et nybygget institut finansieret af kvalitetsfondsmidler. Afdelingen blev fusioneret med det tidligere patologiske institut fra HE Vest som del af SPAR1519 (realiseret i 2017) og har en velfungerende udefunktion i vest. Afdelingen overholder svartider,
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har markant lavere udgift pr. vævs- og celleprøve end fx AUH, fordi det i de nye rammer er
muligt at optimere driften mest muligt.
Patologi i Viborg er lykkedes med at overkomme den generelle mangel på patologer – med
nyansættelser og flere ansøgere til uddannelsesstillinger. Der er dog fra patologerne udtrykt
stor usikkerhed ved dette forslag, som ikke tydeligt sikrer dem fortsat arbejdssted i Viborg.
Der er risiko for, at patologer i tilfælde af sammenlægningen vil rejse til andre regioner. Patologien er samtidig på vej til et skifte til digital patologi, som kræver nærværende ledelse for at
kunne gennemføres. Distanceledelse vil øge usikkerheden, og er i direkte modstrid med Ledelseskommissionens netop fremlagte anbefalinger.
Samlet kan forslaget gøre det vanskeligt fortsat at overholde svartider på vævs- og celleprøver. Dette kan føre til overskridelser af ventetider for kræftpatienter samt af udredningsret og
behandlingsgarantien.
Personalemæssige konsekvenser: 2 afdelingsledelsesmedlemmer
Alternativt forslag: LMU i Patologi foreslår, at der opretholdes to afdelingsledelser for at hindre
risiko for personaleflugt, udnytte den igangværende positive udvikling i Midt og sikre overgang
til digital patologi i regionen. Besparelsen på to millioner kan i stedet findes internt i specialet
på tværs af de tre patologiske institutter, blandt andet baseret på digital patologi og ændrede
samarbejdsmuligheder i regionen (se de konkrete forslag i bilag med LMU-høringsforslag).
Såfremt forslaget om fælles afdelingsledelse opretholdes, foreslår LMU, at de to patologiske
institutter i stedet samles under fælles afdelingsledelse på RH Viborg tæt på kræftudredningerne i HE Midt og HE Vest.
For at fastholde speciallægedækning, andre faggrupper og den høje målopfyldelse bør der ikke
være usikkerhed om den aktivitet, der fortsat skal foregå i Viborg. Hvis de alternative forslag
ikke kan gennemføres, bør forslaget præcisere, at Randers skal opretholde den nuværende
patologiske aktivitet i henholdsvis Viborg og HE Vest.
6. Struktur: Karkirurgi
Patientperspektiv: Karkirurgi på RH Viborg har den højeste patienttilfredshed blandt alle danske karkirurgiske afdelinger, og afdelingen gennemfører 88 procent af sine udredninger inden
for 30 dage.
Der er ikke evidens eller dokumentation for, at de centrale karkirurgiske operationer har højere kvalitet på universitetshospitaler. Til gengæld er det dokumenteret, at operationerne på
universitetshospitalerne er dyrere, end når de gennemføres på regionshospitaler.
Med den ændrede opgavedeling vil der ikke længere være en selvstændig karkirurgisk afdeling
i Region Midtjylland, da karkirurgi på AUH er en del af thoraxkirurgien. Forslaget vil udfordre
det stærke udviklings- og forskningsmiljø inden for karkirurgi, som er bygget op på RH Viborg.
Når behandlingerne opdeles, indebærer det en risiko for, at opmærksomheden på det samlede
karkirurgiske felt mistes.
Forslaget vil føre til et reduceret antal uddannelsesstillinger for speciallæger, hvormed rekrutteringsgrundlaget samlet i Region Midtjylland også forringes. Dette kan gøre det svært at
overholde udredningsret og behandlingsgaranti.
Personalemæssige konsekvenser: 25
Alternativt forslag: Der er mulighed for at flytte mere perifer karkirurgi fra AUH til HE Midt
uden at det har negativ effekt på opretholdelsen af den faglige ekspertise på AUH. Ligesom
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uddannelsesforløb kan tilrettelægges i samarbejde med HE Midt. Dette vil give en større besparelse på forslaget.
7. Kardiologi - samling af KAG-undersøgelser og flytning af simple pacemakerimplantationer
fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest
Spareforslaget forudsætter, at alle operatører udfører minimum 50 simple pacemakerimplantationer og 50 avancerede implantationer jf. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.
Men der er ingen krav om, at AUH skal opretholde 8 operatører. Hvis AUH reducerer antallet af
operatører, kan der flyttes flere simple pacemaker-implantationer til HE Vest og HE Midt med
en større besparelse som resultat.
AUH foretog i 2017 i alt 1.153 pacemakerimplantationer, heraf ca. 550 simple og ca. 600
avancerede implantationer (Dansk Pace og ICD-register). Flytter man i stedet 400 simple
pacemakerimplantationer, vil der fortsat være 750 pacemakerimplantationer i AUH fordelt på 8
operatører. Det vil således kun være nødvendigt at reducere med én operatør på AUH og stadig leve op til Sundhedsstyrelsens krav.
AUH har lange ventetider på det hjertemedicinske område. Aktuelt 11 ugers ventetid til KAG
og 8 uger til radiofrekvensablation (RFA). Sidstnævnte er en undersøgelse, der udføres af de
læger, der laver pacemakerimplantationer, hvorfor AUH kan mindske ventetiden her ved, at en
af otte operatører ikke længere skal lave pacemaker-implantationer.
Det vil være problematisk at flytte alle KAG'er til AUH uden at flytte andre aktiviteter på hjertemedicinske område til regionshospitalerne. Flytter man kun 150 simple pacemakerimplantationer, vil der opstå endog meget lange ventetider på KAG i Hjertesygdomme, AUH.
Det fremgår desuden af spareforslaget, at AUH er udfordret på de fysiske rammer. Flytning af
400 pacemakerimplantationer fra AUH vil skabe fysisk kapacitet til de 650 KAG'er, AUH får
tilført, da der kan udføres 3-4 pacemakerimplantationer eller 6 KAG'er på et rum pr. dag.
Flytter man 400 i stedet for 150 simple pacemaker-implantationer, øger det samtidig HE Vests
og HE Midts mulighed for at skabe en effektiv drift i opgaven.
I spareforslaget vedr. flytning af pacemakerimplantationer fremgår, at "Den enkelte patient vil
normalvis have to kontrolbesøg i løbet af de første måneder efter operation". Dette er ikke
korrekt for HE Midt. Her foregår den første kontrol af pacemakeren dagen efter pacemakeren
er anlagt. For indlagte patienter sker det, inden patienten udskrives. For ambulante patienter
sker det ved en telemedicinsk kontrol. Derefter er der et kontrolbesøg efter ca. 3 mdr.
Alternativt forslag
HMU foreslår at flytte i alt 400 simple pacemakerimplantationer fra AUH, delt ligeligt mellem
HEM og HEV. For at patienterne skal køre mindst muligt, foreslår HMU, at pacemakere (incl.
batteri-skift) fra Randers' optageområde blev implanteret i HE Midt, og pacemakere fra Horsens-optageområde blev implanteret i HEV. Sådan er fordelingen aftalt i forhold til planlagte
ambulante KAG-undersøgelser indtil nu. Evt. resterende pacemakerimplantationer for at nå op
til måltallet på 200 pacemakerimplantationer til HE Midt og 200 til HEV kunne ske ved, at planlagte pacemakerimplantationer på patienter fra Århus også foretages i HE Midt og HE Vest.
Flytter man 400 frem for 150 pacemakerimplantationer fra AUH, vil nettobesparelsen stige
med 3,1 mio. kr. (fra 8,2 mio. kr. til 11,3 mio. kr., jvf. tidligere udarbejdet spareforslag på
området).
8. Lukning af Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Regionshospitalet Randers
Alternativt forslag: HE Midt har rekvireret opgørelsen over samtlige undersøgelser udført på
afsnittet for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin i Randers i 2017.
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De udførte nuklearmedicinske undersøgelser i Randers i 2017 kan Fysiologisk Klinik, Viborg,
udføre ved tildeling af 3 mio. kroner. En besparelse for Region Midt på Kr. 0,6 sammenholdt
med en tildeling til AUH, som i spareforslaget er estimeret til 3,6 mio. kroner. Dette vil desuden styrke det faglige miljø på Klinisk Fysiologi på RH Viborg.
10. Flytning af MidtTransport
HE Midt har accepteret at overtage den fællesregionale opgave med MIdtTransport og at løfte
effektiviseringspotentialerne på dette område. Dette dog kun under forudsætning af, at HE
Midt tilføres 2% til overhead til dækning af indirekte merudgifter, som det allerede er aftalt.
11. Samling af undersøgelse og behandling af brystkræft på Aarhus Universitetshospital
Patientperspektivet: HE Midt gennemfører udredning og kirurgisk behandling for brystkræft for
alle patienter i Midt- og Vestjylland (patientgrundlag 500.000 borgere).
Fra Midt- og Vestjylland skal 6.783 patienter med forslaget i stedet køre til Aarhus. Dertil
kommer en stor mængde patienter, som efter behandling skal til flere subakutte udtømninger
af absces (betændelser og pus), typisk både ammende kvinder og nyopererede – til stor belastning for disse patienter, hvis de skal køre mange gange fra Midt- og Vestjylland til Aarhus.
I alt skal AUH fordoble sin kapacitet med en budgettilførsel på kun 40 procent.

Unikke CPR/antal patienter, undersøgelser brystkræft (kliniske mammografier), 2016
Operationer for brystkræft, 2017
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Forslaget begrundes i det arbejde, der er udført af den sundhedsfaglige arbejdsgruppe, som i
2017 udarbejdede rapport om den fremtidige organisering af brystkræftudredning og -kirurgi.
I forlængelse af dette faglige arbejde har Klinikforum anbefalet at opretholde flere centre, og
at centrene skal arbejde efter fælles faglige retningslinjer. I foråret 2018 besluttede regionsrådet at fastholde den nuværende struktur med tre centre. I spareforslaget er der kun 1 center.
I spareforslaget argumenteres der for et center med nærhed til plastikkirurgien på AUH. Specialeplanen definerer dog allerede den arbejdsdeling, så kun AUH må operere brystkræftpatienter, der har brug for plastikkirurgi. De 823, der er opereret på RH Viborg i 2017, havde derfor
ikke behov for plastikkirurgi.
Ifølge den kliniske database over kvaliteten af brystkræftundersøgelser og behandlinger er
kvaliteten ens på alle behandlingssteder (Danish Breast Cancer Cooperative). Der er derfor
ikke et kvalitetsmæssigt argument for centralisering.
HE Midts drift af brystkræftområdet er særdeles effektivt. HE Midt har omlagt alle brystkræftoperationer til dagkirurgi (802 ud af 823 operationer i 2017). AUH har omlagt 56% til dagkirurgi (535 ud 965 i 2017). HE Midt udskriver patienterne til eget hjem 2,2 timer efter operationen (gns).
Patientforløbet fra diagnose til operation er samlet på én dag med samtlige forundersøgelser
for at sikre, at patienter fra Vestjylland ikke skal køre flere gange. En ny audit viser, at patienterne er smertefrie senest 50 minutter efter opvågning (gns).
Alle disse tiltag er mulige at gøre med kun tre brystkræftkirurger på HE Midt, fordi der er lavet
centraliseret bookingfunktion, udvidet forløbskoordinator-funktion, og der er flyttet opgaver fra
læger til sygeplejersker.
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Udredning af brystkræft er udfordret af mangel på mammaradiologer i hele landet. Det er dog
lykkedes HE Midt at rekruttere og tage radiologer i oplæring inden for de seneste 6 måneder.
HE Midts mammaradiologer har udtrykt, at de ikke ønsker at være ansat på AUH og vil i stedet
overgå til andre typer af radiologi på RH Viborg. Tilbage i HE Midt bliver kun ca. 500 af de kliniske mammografier (de screeningsafledte), og dette er ikke tilstrækkeligt til at opretholde en
mammaradiologisk funktion.
Der er også på landsplan udfordringer med at rekruttere brystkræft-kirurger. En centralisering
i Aarhus vil gøre endnu mere vanskeligt at rekruttere, fordi den samlede mængde af yngre
læger, som bliver bekendt med brystkirurgi, bliver mindre.
Samlet forudser HMU, at forslaget kan medføre væsentlige overskridelser i kræftpakkernes
maksimale ventetider, hvis AUH skal mere end fordoble sin aktivitet inden for brystkræft.
Fordi udredningen af brystkræft i midt og vest blev samlet i Viborg i 2017 (som følge af
SPAR1519), er HE Midt desuden pt. i fuld gang med at bygge om og udvide kapaciteten med
en ny og tredje mammomat til undersøgelser for brystkræft. Også dagkirurgien udvides i forbindelse med det nye akutcenter. RH Viborg kan således varetage en større produktion inden
for udredning og kirurgi for brystkræft end i dag. I modsætning til AUH har RH Viborg således
den fysiske kapacitet til en udvidelse. Der er ikke tale om en højtspecialiseret funktion, så det
er ikke et krav, at den ligger på et universitetshospital.
Personalemæssig konsekvens: 20 stillinger nedlægges inden for radiologi og brystkirurgi. Derudover afledte stillinger på Operation og Intensiv og inden for Patologi.
Alternativt forslag:
HE Midt foreslår i stedet, at brystkræftudredning og -behandling fortsætter i Viborg og Aarhus.
Aktiviteten på HE Midt skal foregå i formaliseret samarbejde med AUH, der dermed vil blive
faglig garant for kvaliteten af udredning og behandling. Dette vil nedbringe besparelsen på
forslaget, men sikre mere nærhed til patienterne og bedre balance i spareplanen mellem regionens hospitaler. Det vil samtidig fordele den store udrednings- og behandlingsopgave, så AUH
ikke får så massiv en opgave.
Samtidig vil man udnytte de fysiske rammer, der lige nu bygges på HE Midt, og de anlægsmæssige konsekvenser på AUH fjernes eller mindskes markant, fordi AUH kun skal overtage
aktivitet fra RH Randers. Dette vil reducere sparepotentialet fra 10,7 mio. kroner til 3,9 millioner kroner. Derfor er der i stedet i HMU's alternative forslag på Klinisk Fysiologi og Kardiologi
fundet større besparelsespotentiale end i de fremlagte spareforslag.
Ambulant-besparelser: Udhuler tværsektorielle patientforløb
Samarbejdet i Midtklyngen fremhæves både regionalt og nationalt. Hospitalsenhed Midt, praktiserende læger og Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner har sammen nået meget markante
resultater inden for det tværsektorielle arbejde. Et eksempel er Fleksible Indlæggelser, som
har givet markante reduktioner i indlæggelsesdage for kendte kroniske patienter på Regionshospitalet Silkeborg – gennem fælles opgaveløsning mellem kommune og hospital. Et andet
eksempel er den tværsektorielle sundhedsvisitation med visitation af akutte patienter. Et tredje er samarbejdet mellem det kommunale akutteam i Skive Kommune og Akutafdelingen på
RH Viborg/Skive.
Dette tætte samarbejde betyder, at HE Midt ikke kun reducerer mest i antal indlagte – men at
vi også har formået at knække kurven for akutte indlæggelser (som den eneste hospitalsenhed
i Region Midtjylland). Patienter vendes i døren og får i samarbejde med kommune, praksis og
hospital tilbud, som ikke kræver indlæggelse. Til glæde for både borgerne og den kommunale
økonomi i form af medfinansiering.
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Den centrale omstillingsmotor for dette samarbejde er, at HE Midt er længst med at omstille
fra indlæggelser til ambulante kontakter. Vi frygter, at den foreslåede besparelse på ambulante
besøg vil ramme hårdt i det tværsektorielle arbejde, som skaber et mere sammenhængende
sundhedsvæsen på tværs af sektorer – og som regeringen også lægger op til at styrke endnu
mere gennem den kommende sundhedsreform.
Digital besparelse vedr. RIS/PACS
HMU konstaterer en fejl i forhold til spareforslaget omkring Digitalisering. Der ligger et sparemål for HE Midt ift. RIS/PACS. Forslaget indebærer, at Viborgs RIS/PACS går over på samme
RIS/PACS-system som resten af Region Midtjylland.
I øjeblikket kører 'øst' og 'vest' på den samme PACS platform (Agfa Impax 6.5), men da der er
flere problemer med den, vil man gerne opgradere til Agfas nyeste platform (Enterprise Imaging - EI). Det giver ikke mening at skifte fra Siemens PACS og først til Agfa Impax for derefter at skifte til Agfa EI.
Besparelsen kan først realiseres, når HE Midt går over på ny løsning. Besparelsen kan for HE
Midt højst blive på 2,5 mio. kr. for HE Midt. Dette svarer til udgifterne til licenser på det
RIS/PACS-system, som RH Viborg bruger i dag. Overgangsudgifter og varige driftsudgifter forudsættes afholdt af centrale IT-puljer og It.
En grønthøster svarende til 2 procent – ud over strukturændringer
Ud over budgetforslagets forslag til besparelser imødeser HE Midt også 18,9 millioner kroner i
besparelser pga. af regionale udgifter, som pålægges hospitalet (fx udgifter til Libre Flash til
diabetespatienter, flere lægelige uddannelsesstillinger mv.). Dertil kommer en intern budgetudfordring på 13,5 millioner kroner i HE Midt, ligesom at HE Midt ikke ser anden udvej end, at
spareforslaget på ambulant aktivitet må fordeles som en grønthøster.
I alt tæller dette til, at alle afdelinger og centre, som er i HE Midt efter de foreslåede strukturændringer, skal pålægges en besparelse svarende til 2 procent af deres lønbudgetter. HMU
forventer derfor, at der også vil ske afskedigelser som følge af grønthøsterbesparelser ud over
de afskedigelser som følge af strukturændringerne. Alle afdelinger og centre vil formodentligt
skulle afskedige personale.
Spareprocessens store konsekvenser for arbejdsmiljøet
Medarbejdersiden i HMU oplever, at de nye besparelser, som igen primært ligger på HE Midt,
resulterer i opgivenhed og frygt for fremtiden hos personalet. Det er medarbejdersidens vurdering, at spareforslagene kun i ringe grad er fagligt velbegrundede, og at man i spareforslagene
ikke tager højde for HE Midts kompetencer, resultater og faglige styrker – på trods nogle af de
flotteste resultater i Region Midtjylland. På langt de fleste afdelinger medførte SPAR1519, at
eksisterende patientforløb og samarbejdsflader blev ødelagt og skulle etableres på ny. Noget
man først nu er landet i og kan levere gode resultater indenfor. At personalet på HE Midt nu
igen skal starte forfra, har store negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, som er under pres.
Medarbejdersiden oplever processen som frustrerende, når forslag på neurologi kan skifte to
gange undervejs i en i forvejen kort høringsperiode på ti dage. Medarbejdersiden beder derfor
det samlede regionsråd om at tage højde for og anerkende de flotte resultater, som præsteres
i HE Midt og for vores mere end 300.000 patienter hvert år.
På vegne af HMU ved Hospitalsenhed Midt
Lars Dahl Pedersen
Hospitalsdirektør
Formand

Helle Balling Engelsen
FTR for DSR & RR
Næstformand
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Bilag – Høringssvar fra LMU, Hospitalsenhed Midt

Karkirurgi, Hospitalsenhed Midt
Høringssvar til regionsrådets forslag til besparelser 2019-2020
Strukturændringer, forslag 6:
Ny arbejdsdeling mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital herunder nedlæggelse af
karkirurgi som en selvstændig funktion på Hospitalsenhed Midt.

Konsekvenser af spareforslaget:
Karkirurgi Viborg får frataget selvstændighed, reduceret budgettet med omtrent 1/3 o g
omdannes til elektivt center for perifer karkirurgi, sårbehandling og varicer.
Samlet sker der følgende i Viborg:
• Aflastet f o r 55 centrale operationer og skønsmæssigt 660 ambulante kontakter.
• Der tilføres 250 ekstra forløb for perifere kar- og carotissygdomme. Det er usikkert, hvor stor
mængde henvisninger, ambulante undersøgelser og operationer dette repræsenterer.
• Ved overtagelse a f AUHs endoluminale behandlinger tilføres 177 indgreb med dertil
hørende forbrug af utensilier.
•
Varicekirurgi primært vil fremadrettet foregå i Silkeborg
•
Sårcenter i Viborg, som funktionen er i dag
•
Den velfungerende karkirurgiske forskningsenhed forudsætter vi fortsætter uændret.
Ovenstående aktiviteter, herunder ekstra operationer og ekstra henvisninger skal håndteres af
sundhedsfagligt personale, og det harmonerer ikke med reduktion i staben svarende til 1/3 budget / 25
personer. Derudover ser vi ikke plads i det økonomiske råderum til at sende karkirurger til Silkeborg. Med
de opstillede produktionsmål må der ligeledes forventes øgede udgifter til utensilier.

Opmærksomhedspunkter:
Centrale karoperationer er ikke mere mandskabstunge end perifere, selvom belastningen på
intensivafdelingen kan være større. Der kan endda være flere sengedage koblet på de perifere
indgreb.
Der er i dansk kontekst ikke påvist højere kvalitet af centrale karkirurgiske operationer på
universitetshospitaler end på regionale sygehuse. Det er dog vist, at prisen er højere på
universitetsafdelinger.
Med hensyn til fastholdelse og rekruttering, kan det blive vanskeligt at holde på speciallæger,
som vil finde det mere interessant at skulle behandle alle typer af karkirurgiske s ygdomme.
Med hensyn til speciallægeuddannelsen vil forslaget føre til nedsættelse a f det mulige antal af
hoveduddannelsesstillinger, og alle uddannelsesprogrammer må skrives om.
Ledelsesmæssig kobling, som et afsnit under Mave-, T arm- og Brystkirurgi, mener vi ikke
fremtidssikrer en k arkirurgisk afdeling ved HE Midt og e r derfor ikke ønskeligt.
Fremtidssikret afdeling:
Vi anser det for yderst vigtigt, at Karkirurgi fortsat har egen fagligt forankret ledelse.
Dette for at sikre karspecialets renommé/talerør nationalt og internationalt. Desuden for at sikre
robusthed for fremtiden og for at sikre fagligt grundlag for de daglige prioriteringer, herunder
bemandingen af veneklinik i Silkeborg.

Formand

Ledende overlæge

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi
Høringssvar til regionsrådets forslag til besparelser 2019-2020
Strukturændring, forslag 1
Lukning af urologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg
Konsekvens:
Vi undrer os meget over dette forslag, da vi tænker fremtidens Akuthospital i Viborg
ved HE Midt, har brug for det urologiske speciale, som en velintegreret del af enheden.
Ved modtagelse af den uselekterede akutte patient kan det være svært at gennemskue
den endelige diagnose, før udredningen har fundet sted. Dette vil afstedkomme, at
kirurgerne står med urologiske patienter, der skal videre til næste akuthospital.
Ved såvel akutte som elektive abdominale kirurgiske indgreb kan der opstå skader på
blære og urinledere, som kræver akut rekonstruktion.
Ved behov for urologiske tilsyn vil man fremadrettet skulle transportere patienten til en
anden hospitalsenhed modsat nu.
Viborg, 24.08.18

_________________________
Næstformand

_________________________
Oversygeplejerske

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi
Høringssvar til regionsrådets forslag til besparelser 2019-2020
Strukturændring, forslag 11
Samling af undersøgelser og behandling af brystkræft på Aarhus Universitetshospital
(AUH)
Rekruttering
I Viborg er der ansat 3 speciallæger. Der er på landsplan rekrutteringsproblemer
indenfor brystkirurgi. I Viborg tilbydes hoveduddannelseslæger i kirurgi et længere
ophold og introlæger 14 dages fokuseret ophold i brystkirurgi. En centralisering vil
vanskeliggøre rekrutteringen yderligere, idet den samlede mængde af yngre læger,
som vil blive eksponeret for det brystkirurgiske område herved mindskes.
I foråret 2018 besluttede regionsrådet at fastholde brystkirurgi på de 3 eksisterende
matrikler i regionen. Det har bl.a. affødt, at man her i Viborg har udbygget lokaler og
indkøbt udstyr både i radiologi og Brystkirurgi samt rekrutteret en mammaradiolog.
Ledelse
Der vil ikke ske en besparelse på ledelsesområdet og i vagtbelastning ved at flytte
brystkirurgien til AUH, da der ikke er et særskilt brystkirurgisk vagtlag eller afdeling.
Nærhed
Optageområde for Viborg udgør 550.000 borger. Patienternes forløb er udelukkende
ambulant. Dette gælder også kirurgien, hvor den gennemsnitlige liggetid er på 2,2
timer! Ved en centralisering kan man forvente, at dagkirurgi ikke kan opretholdes.
Effektivitet og kvalitet
I 2017 har vores 3 speciallæger stået for hele aktiviteten i brystkirurgien ved HE Midt
på 1517 besøg og ca. 828 indgreb.
Brystkirurgi er ikke et højtspecialiseret område og kan varetages på et regionshospital.
Ifølge DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er kvaliteten ens på alle
hospitaler i Danmark.
Udvikling og vision
Brystklinikken arbejder konstant, målrettet og fokuseret på at udvikle, effektivisere og
forbedre kvaliteten af det enkelte patientforløb:
•
•
•
•

Acceleret udredningsforløb
Centraliseret bookingfunktion – til effektiv udnyttelse af tider
Udvidet forløbskoordinatorfunktion – sikrer smidige forløb
Flytning af opgaver fra læger til sygeplejersker

Opmærksomhedspunkt
Det er forventeligt over 1000 operationer, der vil skulle flyttes fra Viborg og Randers.
Vi stiller spørgsmålstegn ved, om AUH har den fornødne operationskapacitet.
Derudover er vi bekymrede for, om det kan varetages indenfor den afsatte økonomiske
ramme, hvilket ellers vil betyde massive udgifter bl.a. til privathospitaler.
Viborg vil kunne varetage en øget produktion med baggrund i nye kliniklokaler,
nybyggeri og større dagkirurgisk kapacitet.
Viborg, 24. august 2018

_________________________
Næstformand

_________________________
Oversygeplejerske

Urinvejskirurgi, HEM
Høringssvar til regionsrådets forslag til besparelser 2019-2020
Strukturændring, forslag 11
Lukning af urologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg

Besparelsesforslaget tilgodeser ikke patientrettigheder/ UBR.
Besparelsen vil ikke kunne honorere de landsdækkende patientrettigheder mht.
udrednings- og behandlingsret indenfor det urologiske speciale.
Det virker meget uheldigt, at man vælger at lukke den mest effektive
urinvejskirurgiske afdeling i regionen, set i forhold til overholdelse af
udredningsretten, ressourcer og bemanding.
Overholdelse af udredningsretten ligger på (se bilag 3, 4, 5):
HEM på 91 %
HEV på 79,2 %
AUH på 58,3 %
Effektivitet:
Henvisninger
Urinvejskirurgi, HEM Viborg modtager ca. 22 % flere henvisninger pr. læge end HEV
(bilag 2)
Aktivitet
Urinvejskirurgi, HEM Viborg har over 200 procedurer/ambulante1 besøg mere pr.
speciallæge/år end tilsvarende afdeling på HEV.
Patientkontakt pr. læge:
Samlet antal procedurer/ambulante besøg, dvs. operationer på indlagte og
dagkirurgiske patienter, endoskopiske procedurer og ambulante kontakter ift. antal
speciallæger ansat.
Urinvejskirurgi, HEM: 2726 / speciallæge
Urinvejskirurgi, HEV: 2511 / speciallæge
Urinvejskirurgi, HEM har således udført over 200 procedurer og ambulante besøg mere
pr. speciallæge/år end tilsvarende afdeling på HEV.
Samlet patientkontakt pr. læge, HEM: 1762 pr. år
Samlet patientkontakt pr. læge, HEV: 1255 pr. år
Dette svarer til en højere effektivitet på næsten 40 % på Urinvejskirurgi, HEM.
Antal indlagte pr. år ift. sengekapacitet:
Der er en øget effektivitet i HEM på 29,6 % ift. HEV2
Akutte urinvejskirurgiske patienter (Se bilag 4)
Aktuelt er der min. 11703 akutte kontakter årligt, som fordeles med 570 akutte
indlæggelser på Urinvejskirurgi, HEM samt 600 der udskrives direkte fra
akutafdelingen.
18 % af de akutte indlæggelser i Akutafdelingen afsnit A1, HEM
er således urologiske patienter.

1

operationer+endoskopiske procedurer+ambulante besøg
Der er ikke væsentlig forskel på gennemsnitlig liggetid på de 2 matrikler, hvor det i HEM er 1,9 dage og i HEV er 2,0
dage.
3
Unikke cpr.nr., hvilket reelt vil være flere besøg, da nogle patienter kommer mere end 1 gang

2

Af de akutte indlagte patienter kommer der 234 før kl. 15 og 336 mellem kl. 15-07
Urinvejskirurgiske sygeplejersker assisterer 24/7/365 dage hele huset med deres
kompetencer indenfor urologiske problemstillinger.
Tilsyn/assistance
Det, der er registreret, og derfor et minimumstal er 560 tilsyn/året for andre afdelinger
udover akutafdelingen ved HE Midt.
Det er således bekymringsværdigt og ikke realistisk at Urinvejskirurgisk Afdeling i HEV
og AUH på sigt vil kunne overholde udredningsretten, såfremt de skal overtage al
produktion, som Urinvejskirurgi, HEM har haft op til nu.
De kan ikke regne med at alle speciallægeressourcerne fra HEM følger med, tidligere
har vi set urologerne fra Midt søger mod andre regioner.
Det vil med stor sandsynlighed afføde langt flere patienter der henvises til
privathospitaler/klinikker, end aktuelt.
Høj patienttilfredshed
Ifølge de landsdækkende patienttilfredshedundersøgelser LUP, har denne høje
effektivitet og aktivitet på Urinvejskirurgi, HEM ikke påvirket patienttilfredsheden i
negativ retning, idet HE Midt ligger på eller over landsgennemsnittet.

Minimumsanbefalinger for urologisk dagfunktion, som skal varetages
på RH Viborg, HEM såfremt spareforslaget vedtages i dets nuværende
form:
Der anbefales:
• 5 ugentlige linjer til dagkirurgiske operationer med gennemsnitlig 30 operationer.
• 5 ugentlige linjer til diagnostiske procedurer som kikkertundersøgelse af urinblære
samt prostatabiopsier med gennemsnitlig 74 indgreb.
• 8 ambulante lægespor ugentlig med 120 konsultationer og 5 sygeplejespor ugentlig
med 47 patientkontakter.
Et realistisk minimumsbud på personale i fremmøde til at varetage en urologisk
udefunktion på HEM er 4 læger og 2 sygeplejersker med dertil hørende
lægesekretærressourcer. Det skal her bemærkes, at der på HEM, som tidligere anført
under effektivitet, bliver booket flere patientkontakter per læge, både på de
diagnostiske spor samt de ambulante spor, end på HEV. Såfremt man vælger at
overtage konceptet fra HEV, hvor der bookes færre patienter per læge, vil det betyde at
kravet om minimumsfremmøde for personale skal øges i forhold det angivne. Der skal
ligeledes dækkes ind fra HEV ved ferie, kurser og sygdom.
Vigtigt er, at Urinvejskirurgi, HEM også står for urologiske tilsyn/assistance på alle
hospitalets afdelinger og yder speciel hjælp til nyremedicinsk afdeling i form af
anlæggelse-, fjernelse- og rettelse af peritoneale dialysekatetre (ca. 32-35 operationer
per år). Skal denne service til øvrige afdelinger opretholdes, så patienter ikke skal
transporteres til HEV hver gang, samtidig med, at der i det mindste kan ydes hjælp
til akutafdelingen i dagtid, skal der som minimum regnes med 5 læger i fremmøde
per dag på HEM, Viborg.
Ovenstående forudsætter at al nuværende operationsaktivitet som ikke er dagkirurgi,
flyttes til Urinvejskirurgi, HEV. Dette svarer til 5 operationsstuer per uge.

Alternativ til spareforslag som omfatter Urinvejskirurgi, HEM:
Ledelse
Det forslås, at den urologiske funktion, bliver et afsnit, med en urologisk
specialeansvarlig overlæge, under ledelse af Mave-, Tarm- og Brystkirurgi (som før
2012).
Hvad angår et reduceret antal urinvejskirurgiske senge, kan de være en integreret del
af de Mave-, Tarm- og Brystkirurgiske senge.
Patientforløb
De nuværende patientforløb kan fordeles som følger:
Al benign urologisk udredning og behandling, fraset avanceret nyrestenskirurgi, kan
varetages i uændret omfang ift. nuværende.
Den primære udredning af patienter mistænkt for urologisk cancer kan varetages på
HEM som filterfunktion, og så snart mistanken om cancer sygdom begrundes, kan
videre udredning inkl. diagnostiske operationer foregå på Urinvejskirurgi, HEV, så alle
blære- og testikelkræft operationer sker på HEV fremadrettet.
Denne model vil kunne sikre, at al nuværende dagkirurgisk aktivitet vil kunne varetages
i uændret omfang. Modellen betyder, at større kirurgi, som aktuelt foregår på
anæstesi/OP skal overgå til Vest. Såfremt dette sker, vil der kun være behov for et
minimum antal senge til urologiske patienter (dvs. en reduktion i forhold til
nuværende). Det kan dreje sig om akutte indlæggelser fra Akutafdelingen, og terminale
urologiske kræftpatienter, som ellers må fordeles på andre matrikler, langt væk fra
familie og pårørende. Denne model vil også kunne sikre urologisk hjælp til tilstødende
specialer i dagtiden, herunder nefrologi og Akutafdelingen.
Mht. visitation af akutte urologiske patienter skal man gøre opmærksom på, at regionen
allerede har planer om, at der på sigt bliver fælles visitation på linje med
kvindesygdomme og ortopædi, således at man fra central side kan fordele patienterne
til enkelte matrikler efter kategori.

Reducering af nuværende ressourcer:
Afdelingsledelsen nedlægges.
Lægerne reduceres med 1 speciallæge og 4 hoveduddannelseslæger.
Begge lægelige vagtlag nedlægges, men lægelig assistance til HE Midt eks. frem til kl.
20.
5 senge lukkes, som betyder at afdelingssygeplejerskestillingen nedlægges samt et
antal sygeplejestillinger.
1,5 stilling som Forløbskoordinator for kræftpakker nedlægges.
Derudover et antal stillinger koblet på andre afdelinger.
Viborg, d. 24.08.18

_________________________
Næstformand

___________________________
Formand

Bilag 1
Supplerende udregninger
Antallet af henvisninger i forhold til antal læger, som er ansat på Urinvejskirurgi, HEM
og HEV, modtager HEM:
Urinvejskirurgi HE Midt modtager aktuelt 4578 henvisninger årligt og har 10 læger
ansat. Urinvejskirurgi HE Vest modtager tilsvarende 7147 henvisninger årligt og har 20
læger ansat.
Dette svarer til 458 henvisninger per læge til HEM og 358 per læge til HEV, dvs. knap
22 % flere henvisninger per ansat læge på HEM i forhold til HEV.
Antal procedurer/ambulante besøg4 pr. ansat speciallæge:
HEM: 2726 / speciallæge
HEV: 2511 / speciallæge
Urinvejskirurgi, HEM har over 200 procedurer/ambulante besøg mere pr. speciallæge/år
end tilsvarende afdeling på HEV.
Samlet patientkontakt pr. læge:
HEM: 1762 pr. år
HEV: 1255 pr. år
Dette svarer til en højere effektivitet på næsten 40 % på HEM.
Antal indlagte pr. år:
HEM: 1526, fordelt på 10 senge = 153 indlæggelser pr. seng.
HEV: 3062, fordelt på 26 senge = 118 indlæggelser pr. seng
Dette giver en øget effektivitet i HEM på 29,6% ift. HEV5

4

operationer+endoskopiske procedurer+ambulante besøg
Der er ikke væsentlig forskel på gennemsnitlig liggetid på de 2 matrikler, hvor det i HEM er 1,9 dage og i HEV er 2,0
dage.
5

Bilag 2
Urologi er et vigtigt speciale i fremtidens bæredygtige Akuthospitaler
Aktuelt er der 1170 akutte kontakter (cpr) årligt, som fordeles på 570 akutte
indlæggelser på Urinvejskirurgi, HEM samt knap 600 akutte tilfælde, som kan udskrives
direkte fra Akutafdelingen. Sidstnævnte kan imidlertid kun lade sig gøre, da der er
urologisk tilstedeværelse i dagtiden samt tilkaldevagt resten af døgnet, hvor en urolog
tilser og håndterer et stort antal af disse akutte urologiske patienter.
Ud af det samlede akutindtag på Akutafdelingen, HEM udgør de urologiske patienter
således 18 %.
De urinvejskirurgiske sygeplejersker assisterer 24/7/365 dage hele huset med deres
kompetencer indenfor urologiske problemstillinger. Ligeledes ydes der i samme tidsrum
telefonisk hjælp til borgerne/primærsektoren i hele Midtklyngen.
Der er i dag i Midtklyngen et frugtbart samarbejde mellem primærsektoren og
afdelingen.
Her er der bilaterale årlige møder med sygeplejersker fra kommunernes
kontinensklinikker, hvor der løbende ses på mulige nye og optimerede patientforløb.
Såfremt man afskaffer en fast urologisk funktion på HEM, vil det medføre, at en stor del
af disse patienter, efter ankomst til Akutafdelingen, skal transporteres videre til andet
akuthospital (Skejby eller Gødstrup/Holstebro). En større del af de akutte patienter har
sygdomme, såsom akut urinretention, blæretamponade, torsio testis samt sepsis, alt
sammen diagnoser, som kræver behandling indenfor få timer, for at patienten ikke skal
lide varig skade. Udover et øget behov for transport med deraf følgende udgifter,
medfører det således også en helbredsmæssig risiko for den enkelte patient.
En fremtidssikring af niveauet for et Akuthospital udenfor universitetshospitalet, kræver
en bred vifte af specialer, der kan mestre de simple og de til tider komplekse, akutte
lidelser/problemstillinger for optageområdets borgere.
Vi ved borgernes sygdomsbillede ofte involverer flere specialister og dette vil ikke blive
færre. Ligeledes ved vi, at hver gang borgerne/patienterne skal have en overgang, sker
der tab af information og risiko for fejl.
Høj patienttilfredshed
Ifølge de landsdækkende patienttilfredshedundersøgelser LUP, har denne høje
effektivitet og aktivitet på Urinvejskirurgi, HEM ikke påvirket patienttilfredsheden i
negativ retning, idet HE Midt ligger på eller over landsgennemsnittet.
• Både i forhold til de planlagte og akutte indlæggelser, scorer afdelingen over eller på
landsgennemsnittet på alle områder, på nær et område.
• Både planlagte og akut indlagte patienter fremhæver præcis og passende mængde
informationer både før-, under- og efter indlæggelsen, hvilket løbende har været
tilpasset gennem patient- og pårørende dialogmøder, forløbskoordinatorernes arbejde
samt justeringer af udskrivelsesproceduren.
• Der er fremgang i patienternes oplevelse af at blive inddraget i beslutninger, hvilket
er glædeligt, da afdelingen har arbejdet målrettet med udvikling af beslutningsstøtteværktøjer.

Høringssvar fra Røntgen og Skanning til regionsrådets forslag til
besparelser 2019 – 2020

Strukturændringer, forslag 11
Samling af undersøgelser og behandling af brystkræft på Århus universitetshospital.
Rekruttering
At samle al aktivitet i forbindelse med udredning og behandling af brystkræft i et regionalt
center, vil sandsynligt udfordre den mammaradiologiske kapacitet samlet set i regionen.
Vi har for nuværende i HEM 2 mammaradiologer og en på vej til at blive mammaradiolog.
Vi er p.t vidende om, at 2 formentlig ikke ønsker at flytte med og i stedet ønsker at arbejde
med andre områder af radiologien, som de har kompetencer indenfor. Samtidig er der aktuel
stor mangel på mammaradiologer, og der er et stort rekrutteringsproblem.
Det må forventes, at centraliseringen vil gøre rekrutteringen endnu vanskeligere, idet den
samlede mængde af yngre læger, som blive eksponeret for mammografi herved formindskes.
Ledelse
Der peges på at den nuværende organisering af screeningen bevares, hvilket vi mener, er
fornuftigt.
Der skal her gøres opmærksom på, at det samtidig vil være naturligt, at også området
ledelsesmæssigt ligger under den regionale funktion. Dette for at sikre, at der er en naturlig
sammenhæng mellem den kliniske mammaradiologi og screeningsfunktionen, som er
nødvendig for at fastholde en høj kvalitet og udvikling indenfor området.
Nærhed
Regionen har en vision om et sundhedsvæsen på patientens præmisser.
Forslaget indikerer, at nogle patientgrupper vil få længere transport til undersøgelse og
behandling. Vi vil her gøre opmærksom på, at et relativt stort antal kvinder med abscesser
modtages i løbet af ugen til abscesudtømning (subakut). Dette kan være både ammende og
nyopererede kvinder. For denne patientgruppe vil det være meget belastende med de lange
afstande, især da de ofte kommer til abscesudtømning gentagne gange.
Kræftpakketider
Overholdes af kræftpakketider er naturligt meget i fokus. Vi kan oplyse at Brystklinikken i
Viborg igennem den seneste tid har kunnet levere en meget høj målopfyldelse.
Dette er nået ved et tæt og velfungerende samarbejde mellem kirurgien og radiologien i HEM.
Det er bekymrende, at vi p.t er vidende om, at Århus har meget svært ved at overholde deres
kræftpakketider.
Anbefaling
Vi anbefaler, at Region Midtjylland i stedet laver to centre øst/vest. Viborg bliver det ene
center, Århus det andet.
Dette for at sikre, at vi har, og kan bevare de nødvendige faglige kompetencer til at løfte
opgaven i regionen. Dette vil endvidere give patienterne kortere afstand til undersøgelser og
behandling.

HEM har netop etableret de nødvendige lokaler samt installeret det fornødne udstyr, til at
håndtere patienterne indenfor vores optageområde,. Denne model vil også udnytte
apparaturkapaciteten maksimalt, i stedet for som i forslaget, hvor det kun skal anvendes til de
screeningsafledte mammografier sv.t. ca. 2 dage ugentlig.
Røntgen og Skanning, HE Midt, Viborg
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Side 1

HØRINGSSVAR til budget 2019/2020
fra LMU Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme
Ekstraordinært møde den 21. august 2018 i MED LMU
Tid og sted:
Kl. 10.30 – 11.00 i mødelokale 21, RHV
Deltagere: Henning Borregaard Danielsen, Marianne Holten-Møller, Anja Bengtsson, Laila
Smidemann, Kirsten Lone Moeslund, Malene Hollingdal, Inger Olesen, Rut Elm Larsen, Linna
Skovgaard, Lene Hovmøller Albertsen, Jette Roed Brodersen, Anne Holst Sørensen og Anne-Mie
Dollerup Green.
Afbud: Britta Hakonsen, Ida Nørager Tietze, Asgerd Krogh Kristensen, Jens Refsgaard, Mette
Kirkegaard Kristensen, Ninna Bækdahl Andersen og Jan Aamann Andersen.
Mødeleder: Anne Dorthe Bjerrum og Henning Danielsen
Referent: Anne-Mie Dollerup Green.
Referat:
1. Dialog vedr. budget 2019
På baggrund af regionens udmelding den 20. august 2018 ift. budget 2019 og 2020
indkaldtes LMU til en dialog om forslagene. Der var generel bekymring for, at der flyttes
specialer fra RH Viborg som akutsygehus og desuden bekymring for en generel stor
besparelse.

Side 1

Hjertesygdomme
Forslag om at samle alle KAG-undersøgelser ved AUH og flytte simple pacemaker-operationer
til RH Viborg.
KAG - Ventetidsproblematik
Der er betydelig ventetid i øjeblikket på KAG i Aarhus, AUH. AUH henviser patienterne
interregionalt angående komplekse PCI/CTO procedurer pga. lang ventetid (til en høj
interregional afregning).
Ventetiden er mere end 6 måneder på hjerterehabilitering. Der bliver derfor sendt mange
patienter ud af regionen.
Patienter, som venter på tid til AUH, bliver ofte indlagt imellemtiden - indlæggelser, som
kunne undgås. Indlagte venter her 5-7 dage på fremskudt KAG.
Udviklingen betyder, at flere KAG undersøgelser bliver konvergeret til Hjerte-CT. Det vil
umiddelbart medføre et øget antal CT-undersøgelser i Viborg - med behov for en
økonomitilførsel til Hjertesygdomme i Viborg.
Hjertesygdomme Viborg forventer endvidere reviderede aftaler/retningslinjer for KAG/CT
(både ift. undersøgelsespopulation og antal).
Pacemakerimplantationer
Forslag om at flytte 150 pacemakerimplantationer fra AUH til deling mellem HE Vest og RH
Viborg - dvs. kun 75 pacemakereimplantationer til Viborg.
AUH har lænet sig op ad en anbefaling med 50-100 pacemakerimplantationer pr. læge,
hvilket vil sige, at det ikke er indskrevet i Specialeplanen. 150 implantationer er væsentligt
lavere end de oprindeligt 400 simple pacemakere, der initielt var foreslået flyttet fra AUH
(derved er AUH besparelsen også blevet væsentligt lavere).
LMU ønsker en revurdering af det reviderede antal implantationer - som blandt andet bør
opveje tab af KAG'er i Viborg.
Med parallel til Region Hovedstaden, hvor simple procedurer er lagt ud fra Rigshospitalet kan
man spørge, om ikke samme model kan fungere i Region Midt. På den måde tilgodeses
nærhedsprincippet, en meget lang transporttid og øgede transportudgifter for patienterne.
Ifølge bilag 1 fra afdelingsledelsen i Hjertesygdomme giver de forslåede strukturændringer
nogle økominiske udfordringer for Hjertesygdomme Viborg, blandt andet begrundet i længere
ventetider for meget syge hjertepatienter. PCI venteproblematikken vil antageligt betyde, at
hjertepatienterne vil blive indlagt i Viborg i ventetiden pga. smerter og angst.
Som nævnt bør det være muligt at udflytte yderligere pacemakerimplantationer fra AUH,
også begrundet i, at der er høj ventetid på behandling af hjertearytmi på AUH.
Røntgenudstyr
Det nyligt indkøbte røntgenudstyr til implementering af pacemakere forventer vi forbliver på
RH Viborg. Udstyret er søgt og givet til Viborg med henblik på at sikre god standard i HEM og den skal naturligvis bibeholdes.
Neurologi - flytning til Viborg
Hjertesygdomme har i dag et resourseforbrug ift. at overvåge neurologiske patienter via
telemetri, øvrige undersøgelser (TCI Holter, TTE og TEE og lign.) i hjerteklinikken. Med
udvidelse af neurologien i Viborg/HEM forventes en udvidelse/økonomiudførsel til
Hjertesygdomme i Viborg til ovennævnte overvågning/undersøgelser.
Side 2

Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er mindre berørt vedr. strukturelle ændringer.
Dog forventes en generel besparelse på 2% på lønudgifter, hvilket giver anledning til stor
bekymring både i forhold til patientsikkerhed (overbelægning) og personalet (trivsel).
Rekrutteringsproblematikken forventes at blive forværret og den nuværende
sygdomsfrekvens/arbejdsbelastning risikerer at blive påvirket negativt.
Man kan spørge, om de urologiske patienter pga. manglende stamafdeling risikerer at ”lande
mellem to stole” mellem kirurgi og medicin?
Urinvejskirurgi
Urologisk speciale fungerer som ”hjælpefunktion” til nefrologi og til akutte urologiske
problemstillinger, fremadrettet vil der også være brug for denne back-up. Ofte er der behov
for urologiske speciallægetilsyn til patienter om natten, hvilket forventes at fortsætte med
nuværende medicinsk aktivitet.
Karkirugi
Karkirugi sikrer nyrepatienter hæmodialyse via anlæggelse af av-fistler, IV-adgange og lign.
Der vil derfor stadig være behov for karkirugisk speciallægedækning i Viborg til ovennævnte.
Akutområdet får fremadrettet ikke tilført mere økonomi og på længere sigt skal der
formentlig reduceres i forhold til det ambulante indtag - hvilket vil have stor impact på begge
afdelinger.
Med venlig hilsen
LMU
Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme
Bilag 1 - Høringssvar fra afdelingsledelsen i Hjertesygdomme
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Bilag 1
Høringssvar fra Afdelingsledelsen i Hjertesygdomme, RH Viborg 22.08.2018
- sendt til Hospitalsledelsen samt HMU

Hermed kommentarer fra AL i Hjertesygdomme til budgetforslag punkt 7 vedr. kardiologi.
Samling af KAG-undersøgelser for hele RM til AUH.
Besparelsen vil være på ca. 6,7 mio dkr fordelt med 2,7 mio til RH Viborg og 4,0 mio dkr til HE
Vest i 2019 - fordelingen er sket i forhold til antal KAG-undersøgelser med ca. 500 i RH Viborg
og ca. 750 i HE Vest.

A) Ambulant KAG:
RH Viborg har tidligere i år gennemført en journal audit for perioden 1. marts 2017 - 16. april
2018 for patienter henvist fra RH Viborg til KAG-undersøgelse på AUH:
- Patienter der har været til Hjerte-CT på RH Viborg og henvises til KAG på AUH venter i
gennemsnit: 38 dage
- Patienter der har været til KAG på RH Viborg og skal til KAG på AUH venter i gennemsnit: 35
dage
- Patienter der har været til KAG på RH Viborg, og skal til PCI på AUH venter i gennemsnit: 31
dage.

Aktuelt er der tale om lange ventetider for ambulant KAG på AUH. En ventetid
Hjertesygdomme RH Viborg er bekymret for vil stige yderligere, hvis alle KAG-undersøgelser i
Region Midt skal centraliseres på AUH - og hvor man fjerner sig fra Et Sundhedsnært Tilbud.
Mange af de ambulante patienter vil være sygemeldte i ventetiden, indtil de får foretaget KAGundersøgelsen på AUH. Et væsentligt forhold når man tænker på "Patientens præmisser" og
det gode patient forløb. Endvidere vil udgiften til sygemeldinger i ventetiden til KAG på AUH
være med til at reducere den egentlige besparelse.
Vedr. patienter til klapudredning, patienter med hjertesvigt og arytmier: Patientforløbet vil
blive påvirket af, at patienten skal have lavet KAG på AUH. RH Viborg har kunnet lave alle
forundersøgelser indenfor kort tid og fremlagt resultaterne samlet ved klapkonference. I det nu
fremlagte budgetforslag har vi ingen garantier for, at forløbet kan gennemføres indenfor
samme tidsramme. Slet ikke med de ovenstående aktuelle ventetider på KAG i mente.
Det er endvidere RH Viborgs oplevelse, at nogle patienter henvist til KAG på AUH, istedet får
undersøgelsen foretaget uden for Region Midt grundet lang ventetid på AUH. Det må kunne
belyses med data, men vil i givet fald være en økonomisk udgift for Region Midt og ligeledes
være med til at reducere den estimerede besparelse.

B) Indlagte KAG:
Langt hovedparten af patienter indlagt på AUH med non-STEMI og ustabil angina pectoris får
aktuelt foretaget KAG og hvis behov PCI indenfor 72 timer (anbefalingen er faktisk indenfor 48
timer, men opgøres i Dansk hjerteregister <72 timer (2017 side 166). Ser man på patienter

indlagt udenfor AUH med de samme diagnoser, er det væsentligt færre patienter der får
gennemført KAG og evt PCI indenfor 72 timer - en undersøgelse som kun AUH kan foretage i
Region Midt. Dette resulterer i et øget antal indlæggelsesdage på regionshospitalerne - et
forhold der vil være med til at reducere den egentlige besparelse i budgetforslaget. Er der
gode faglige argumenter for, at der er forskel i tid til undersøgelse og behandling for patienter
med non-STEMI eller ustabil angina afhængigt af, hvor de bor i Region Midt?

Sammenfatning:
Ovenstående er status inden man ønsker at centralisere hele KAG-funktionen på AUH - fra RH
Viborg og HE Vest der aktuelt har korte ventetider til KAG-undersøgelsen og rigtig gode
kvalitetstal. Hjertesygdomme RH Viborg har en betydelig bekymring vedrørende ventetiden for
såvel de ambulante som indlagte patienter. Under alle omstændigheder bør en centralisering
af alle KAG-undersøgelser på AUH jvf. budgetforslaget fremover give anledning til mere fokus
på ventetid til KAG-undersøgeler centraliseret på AUH - en centralisering der forpligter! Ellers
vil væsentlige dele af besparelsen blive reduceret i form af udgifter til sygemeldinger der
trækker ud, øget indlæggelsestid på regionshospitalerne og KAG-undersøgelser der sendes
udenfor Region Midt - og ikke mindst med patientens perspektiv for øje og det gode patient
forløb i fokus.

Udflytning af simple pacemakere fra AUH til RH Viborg og HE Vest
I budgetforslaget indgår udflytning af 150 simple pacemakere til RH Viborg og HE Vest.
Antallet er væsentligt lavere end de oprindeligt 400 simple pacemakere, der initielt var
foreslået flyttet fra AUH - derved er besparelsen også væsentligt lavere.
Det er Hjertesygdomme RH Viborgs opfattelse, at jvf. Sundhedsstyrelsens anbefaling skal hver
pacemaker operatør have 50 implantationer pr. år – totalt set og uafhængigt af om det er
simple pacemakere / komplekse pacemakere / opgradering el. nedgradering / skift eller
lignende.
I 2017 implanterede AUH totalt 1153 pacemakere: simple pacemakere (547 stk) / ICD (363) /
BIV (89) / BIV-ICD (154 stk, ref. Dansk Pace- og ICD-register 2017). Derved er det muligt at
flytte et langt større antal simple pacemakere fra AUH end de nu planlagte 150 pacemakere,
hvor Sundhedsstyrelsens krav til volumen ved den enkelte opertør stadig vil være opfyldt.
Det er Hjertesygdomme RH Viborg klare opfattelse, at den præmis der har reduceret det
oprindeligt planlagte antal udflyttede simple pacemakere fra AUH fra 400 pacemakere til nu
150 pacemakere ikke er korrekt og anbefaler derfor, at man fastholder den oprindelige flytning
af 400 simple pacemakere fra AUH.

I forhold til ovenstående henvises til, at der i Region Hovedstaden er indført en model, hvor
Rigshospitalet alene foretager akutte pacemakerimplantationer indlagt på Rigshospitalet og
højt specialiserede pacemakerimplantationer, mens Bispebjerg, Gentofte og Hillerød varetager
alle de planlagte simple pacemakerimplantationer i regionen udover akutte
pacemakerimplantationer for eget optageområde. På samme vis vil det være naturligt, at AUHs
simple pacemakerimplantationer primært angår akutte patienter.
Der er i budgetforslaget anført, at der vil kunne overflyttes røntgen anlæg fra RH Viborg og HE
Vest. Det er Hjertesygdomme RH Viborg ikke enig i. Afdelingen får brug for begge

røntgenstuer til det øgede antal implantationer, som i følge ovenstående kan være langt større
end skrevet i kataloget. Afdelingen vil få brug for den fleksibilitet, der ligger i muligheden for
at arbejde på to stuer, når der er flere implantationer og fortsat varetage pacemaker funktion,
når der er service eftersyn og hvis der kommer nedbrud af systemet.

En reflektion
Når der sker besparelser og strukturændringer, må vi alle tilpasse os den nye situation opgaver og bemanding er ikke som den var tidligere. En reflektion kunne være, om der
uændret skal være 8 pacemaker operatører på AUH? Nogle af de 8 pacemaker operatører har
andre funktioner indenfor kardiologien ex. indenfor RFA (radio frekvens ablation)
-behandlinger. Ud fra et regions perspektiv vil det give god mening, at AUH fokuserede
yderligere på RFA-behandlinger. En opgave som også varetages af pacemaker operatørerne på
AUH, og som kun varetages af AUH i Region Midt.
Ved seneste Sparekatalog 2015-2019 havde Region Midt indenfor kardiologien udgifter på ca.
14 mio. dkr for undersøgelser og behandlinger udenfor Region Midt - heraf var udgiften på ca.
13 mio. dkr relateret til RFA-behandlinger. Det blev da garanteret fra AUHs side, at de
fremover ville kunne tage vare på alle RFA-behandlinger på patienter fra Region Midt
fremadrettet. Det er vores indtryk, at der fortsat foretages en del RFA-behandlinger udenfor
Region Midt, som der følgelig er udgifter til. Det må selvfølgelig kunne belyses med data.
Hvis man på AUH fokuserede opgaven med såvel simple som avancerede pacemaker
implantationer til færre pacemaker operatører, og lod nogle af de eksisterende pacemaker
operatører fokusere på opgaven med RFA-behandlinger, så ville der være større mulighed for,
at der ikke sendes RFA-behandlinger udenfor Region Midt. Samtidig vil der være behov for
færre simple pacemaker procedurer på AUH, hvilket vil give mulighed for, at der flyttes
yderligere simple pacemaker procedurer fra AUH - med en yderligere besparelse til følge jvf.
det oprindelige forslag i budgetforslaget. Sluttelig ville det være med til at styrke de faglige
miljøer decentralt yderligere med mulighed for at rekruttere, udvikle og fastholde speciallæger
- og ad den vej bidrage til, at vi har et velfungerende Akuthospital.

Med venlig hilsen
Jens Refsgaard og Anne Dorthe Bjerrum
Afdelingsledelsen
Hjertesygdomme RH Viborg

Høringssvar fra LMU i Operation og Intensiv
Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi vil gerne anerkende at man har valgt at se på strukturelle ændringer i
stedet for udmønte den som en grønthøster besparelse på hospitalerne i RM.
I øvrigt har vi følgende kommentarer:
Generelle kommentarer
Vi har i Operation og Intensiv en generel bekymring for fortsættelsen af 60/40
princippet ved nedskæringer, fusioner og flytning af aktivitet. Det er vanskeligt
at forestille sig at man, med de omstruktureringer der sker, kan blive ved med
at benytte dette princip. Hvis man flytter funktionerne rundt nok gange bliver
det måske gratis til sidst?
Vi kan konstatere, at de foreslåede besparelser synes at centrere sig om HEM
og HEV, som vil blive særligt hårdt ramt, hvorimod andre enheder går
fuldstændig fri af de planlagte besparelser på knap 300 mill over de næste 2
år. Hvorfor denne skævvridning mellem øst og vest inden for regionen?
Vi undrer os over, at de planlagte besparelser fremstår så direkte kontraproduktive i forhold til kvalitetsfondsbyggerierne og det nye akuthus i HEM,
hvor man netop er i den afsluttende fase af byggeriet og har gennemført en
kraftig opnormering af antallet af operationsstuer. Dette står i stærk kontrast
til forslaget om at flytte to kirurgiske specialer væk fra HEM og virker ikke som
en gennemtænkt økonomisk løsning, idet det vil efterlade flere tomme
operationsstuer. Vi vil gerne stille spørgsmål til om AUH/VEST har kapacitet til
den øgede produktion som spareforslaget ligger op til og samtidig overholde
UBR.
I relation til Intensiv forudser vi en mindre stigning i antallet af patienter. De
akutte karpatienter har kort indlæggelsestid i Intensiv. Til gengæld forventer vi
et øget indtag af neurologiske patienter (kramper, lungebetændelser,
respirator). Ressourcerne i den forbindelse kan vi ikke se der er taget højde
for.
Operation og Intensiv på HEM er en stor uddannelsesafdeling, med blandt
andet hoveduddannelsesstillinger, som kræver et bredt grundlag af forskellige
specialer, hvilket spareforslaget ikke understøtter. Vi har ligeledes en generel
bekymring for, at de foreslåede strukturelle ændringer og flytninger af flere
kirurgiske specialer vil underminere andre specialfunktioner og dermed stille
HEM endnu ringere end nu, i forhold til rekruttering og fastholdelse af
kompetent personale fra alle faggrupper.
Overvejelser i forhold til lukning af Mammakirurgien:
HEM har for kort tid siden gennemført en effektivisering i forhold til forløbene
omkring mamma patienterne, med stor succes. Mamma patienterne er
overgået til dagkirurgisk regi og i samarbejde med brystambulatoriet har vi
reduceret unødvendige procesdurer og afdækket forbedringspotentialer. Vi har
således strømlinet patientforløbene og bl.a.reduceret patientens kontakt med

hospitalet, minimeret overgange, mm. med høj patienttilfredshed. Afdelingen
overholder UBR, og har et godt og effektivt samarbejde med Patologisk
afdeling og røngtenafd., som vi samarbejder meget med under operationerne,
mens patienterne er bedøvede. Her er det en fordel at vi fysisk er tæt på
hinanden. Vi sætter spørgsmålstegn ved om denne nærhed kan opretholdes
fremover, såfremt funktionen flyttes.
En flytning vil være til stor gene for patienterne, og der vil komme en stor
udgift til befordring. Vi kan derfor vanskeligt se hvor besparelsen er at finde.
Overvejelser i forhold til lukning af Urinvejskirurgisk afdeling:
Vi har en bred modtagelse af akutte patienter og det er derfor essentielt at
kunne få urologisk assistance og tilsyn.
Der kan også komme et øget behov, hvis der kommer flere neurologiske
patienter i huset.
Manglende urologisk assistance til de store tarmoperationer kan få store
konsekvenser for kvaliteten af den behandling patienterne får. Forestiller
Regionsrådet sig at patienterne skal transporteres til Holstebro for at få
urologisk assistance? - igen store omkostninger til transport!
Overvejelser i forhold til ændringer vedrørende Karkirurgisk afdeling:
Vi vil gerne opfordre Regionsrådet til at se på responstider i forhold til de
akutte karpatienter: Der er langt fra Vestjylland til AUH!! Er det ”et
sundhedsvæsen på patientens præmisser”?
I forhold til vores akutte indtag, er Karkirurgisk afdeling også en vigtig del af
patientens udredning og behandling, og derfor essentiel for vores status som
akutsygehus. Vi har vanskeligt ved at se, hvordan en karkirurgisk afdeling
uden centrale kar skal kunne fastholde kompetent personale. Det vil forringe
både kvalitet og uddannelse og på sigt gøre det vanskeligt at forestille sig at
HEM kan bibeholde karkirurgien.
Overvejelser i forhold til lukning af akutbilerne
Hvis man udelukkende ser på antallet af daglige ture på akutbilerne, så er det
korrekt at det er en besparelse. Men akutbilerne yder også en del assistance til
venflonalnæggelse i det lokale sygehus og hospice i Skive. De bliver kaldt ned
til skadeklinikken, når sygeplejersken er alene dernede og mangler assistance.
Det personalet på akutbilen i Skive oplever er, at de ikke bliver brugt i den
omfang de egentlig er berettiget til, med de kompetencer bilen kører med.
AMK får ikke altid sendt dem med på relevante ture.
Hvis Regionsrådet stemmer for spareforslaget, som det ligger nu, vurderer vi
at det kan blive vanskeligt at leve op målsætningen om ”et sundhedsvæsen på
patientens præmisser”.
På vegne af LMU den 24. august 2018
Leni Abrahamsen
Oversygeplerjske
Formand for LMU

Camilla Kristensen
Opvågningssygeplejerske
Næstformand i LMU

1

Hospitalsenhed Midt
Center for Planlagt Kirurgi
Centerledelsen

Ref.
AC-Fuldmægtig
Henrik Rolfsted Schjelder Hansen
herihans@rm.dk

Høringssvar til Region Midts budget 2019

Centerledelsen for Center for Planlagt Kirurgi (herefter refereret til som CPK) ønsker
hermed at fremsende følgende kommentar i høringssvarprocessen for Region Midts
budget 2019, vedrørende effektivisering af den ambulante aktivitet.
CPK har i længere årerække arbejdet målrettet på at omlægge den ambulante
aktivitet, således at man både undgår unødig indkaldelse af patienter, men også frigør
lægeressourcer, så disse bruges mest optimalt.
Derudover har CPK omlagt operations aktivitet til ambulant aktivitet, f.eks.
"Sammedags hofte" operationer.
CPK er blandt landets førende på dette område, og har derfor ønske at liste nogle af
de mange tiltag, som Centret har gennemført op, for at anskueliggøre hvordan man
har omlagt den ambulante aktivitet med stor succes.
Sygeplejersker uddannet til at varetage opgaver læger tidligere stod for:


Specialuddannet sygeplejesker står for nålebehandlingen af kuskefingre, og derved
bespares en lægetid.



Særlige sygeplejerske ambulatorier tager sig af de patienter, hvor det primært drejer
sig om sårkontrol, skinnetilretning mv.



Forløbskoordinatorer (Sygeplejersker med særlig speciale) tager telefonisk kontakten
postoperativt til udvalgte ortopædkirurgiske patienter, hvilket frigør mange ressourcer,
fordi patienterne herved ikke skal indkaldes til ambulatorie kontrol ved en læge.



Paincare Teamet (Smerte teamet ) bestående af sygeplejersker, er en super service for
patienterne, og har frigjort lægeressourcer. Teamet har eksisteret i 10 år.



AK-Teamet bestående af specialuddannede sygeplejersker, som står for AKbehandlingen (Antikoagulationsbehandling – medicinsk behandling med
blodfortyndende medicin) frigør lægeressourcer. Derudover sparer man også
indlæggelsestid og efterfølgende kontroller.
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Sygeplejersker uddannet til at varetage opgaver læger tidligere stod for: (fortsat)


Specialuddannede sygeplejersker anlægger blokader. I 2017 har de således anlagt 870
blokader i ambulatoriet, hvilket frigør lægeressourcer.



To anæstesisygeplejersker bemander Anæstesi ambulatoriet hele dagen, og har en
anæstesilæge på tilkald. Tidligere var opgaven varetaget af en anæstesiologisk
overlæge og en anæstesiologisk sygeplejerske og opgaverne var stramt opdelt. Med
omlægningen er der blevet frigjort lægeressourcer til brug på operationsafdelingen.

Fysioterapeuter uddannet til at tage opgaver læger tidligere stod for:


Fysioterapeuterne laver forundersøgelser på patienter med ukomplicerede idrætsskader
og skulderskader, samt patienter henvist til ryg-, fod, og knæoperationer



Ny henviste patienter med f.eks. hælspore og sene-problematikker visiteres direkte til
behandling hos en fysioterapeut, hvorved en lægekonsultation inden spares.



Postoperative kontroller foretages af fysioterapeuter, som snakker træning og
smertebehandling med patienten. Det begrænser lægekontroller til et absolut
minimum.



Fysioterapeuter varetager 14 dages kontrollen efter en korsbåndsoperation.

AmbuFlex:


Ud af 7000 patienter i Søvnklinikken er 5500 lagt ind i AmbuFlex, hvor de en gang om
året får tilsendt et spørgeskema, som de udfylder. Herefter bearbejder en sygeplejerske
spørgeskemaet. Svarene bliver gradueret i farverne rød, gul og grøn efter "alvor".
De røde har udfordringer med deres behandling og skal kontaktes. De grønne derimod,
skal oftest ikke kontaktes, men "bare" have tilsendt nyt udstyr.
Der skal selvfølgelig afsættes tid og ressourcer til bearbejdningen af skemaet, men det
tager ikke 40 minutter, som der i dag er afsat til en almindelig søvnkontrol.
Sygeplejerskerne når i stedet 3 – 4 skemaer på de 40 minutter, og sparer derved rigtig
mange kontrolbesøg.

Fleksibel friklinik:


Friklinikkerne i CPK, har en høj aktivitet, og der er stor grad af fleksibilitet i
opgaveløsningen mellem de forskellige klinikker ( grå stær, søvnapnø, mandlige
sterilisationer samt åreknudebehandling) fordi medarbejderne kan gå på tværs mellem
områderne alt efter behov.
Dette fordrer at budgettet til friklinikkerne ligger i CPK. Ligeledes er det nødvendigt for
opgaveløsningen, at budgettet til læger er placeret i CPK, alternativt at der er
forsyningssikkerhed af læger til friklinikkerne.

Direkte indkaldelse uden forundersøgelse:


Patienter som skal behandles for f.eks. kuskefingre eller nålebehandling indkaldes
direkte, og derved spares en forundersøgelsestid.
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Reduktion af unødige kontroller:


Informationsmøderne for patienter, varetages i samarbejde mellem fysioterapeuter og
sygeplejersker, hvor patienterne samles i grupper, for at optimere mest muligt, hvilket
nedbringer behovet for flere kontroller væsentligt.



UNIknæ (delprotese for Total Knæ Alloplastiske patienter ) indkaldes ikke længere til 2
måneders opfølgning ved ortopædkirurgisk læge. Patienten kontakter selv afdelingen
ved spørgsmål eller problematikker.



Stomi patienter henvender sig selv i Stomi klinikken, hvis de skønner, at de har behov
for en tid, og herved undgås unødig kontrol og indkaldelse af denne gruppe patienter.



I ortopædkirurgisk ambulatorium aftaler lægen telefonisk svar eller brevsvar på
undersøgelser til MR-skanninger, og derved undgår man en unødig indkaldelse.

Effektive telefonkontroller har reduceret ambulatoriebesøg kraftigt:


Stor stigning i antallet af telefonkontroller, som udføres af sygeplejersker
(Forløbskoordinatorer for de ortopædkirurgiske specialer ). Alene i 2017 var antallet af
telefonkontroller udført af Center for Planlagt Kirurgi på over 20.000. Dette har
reduceret antallet ambulatorie besøg hos en læge gevaldigt.



Den telemedicinske sårjournal har reduceret antallet af ambulatoriebesøg væsentligt.
Patienten ses kun hvis det skønnes nødvendigt i forhold til behandlingen.

Besparelse på tolkeområdet:


Da flere af vores ortopædkirurgiske overlæger og afdelingslæger, foruden at tale
perfekt dansk, har en anden nationalitet, har vi bl.a. koordineret det således at er der
patienter med samme baggrund, kommer de ind til den pågældende læge, således at
ambulatorie besøget kan foregå på patientens modersmål helt uden tolk.
Vi har derfor kunne tilbyde følgende sprog uden brug af tolk: Russisk, Arabisk,
Hollandsk, Engelsk, Serbisk, og Spansk.

Reduktion af antallet af ambulatorie besøg, ved at lægge flere besøg samme dag:


Alle patienter klargøres samme dag, som de kommer i ambulatoriet, ift. journal,
samtale med læge, sygeplejerske, narkosetilsyn, blodprøver og tidspunkt for
operationen, som patienten for øvrigt selv er med til at vælge. Derved spares ét
yderligere besøg i ambulatoriet.



Alle knæ patienter ses efter 14 dage til agraf fjernelse og til træning med fysioterapeut.
Tider er lagt på samme dag, så patienten ikke skal ind i ambulatoriet flere gange.
Derudover har knæ patienter mulighed for at sende billeder af såret, hvis de er i tvivl
om sårhelingen går som planlagt, og kontakten klares via mail og telefon, fremfor et
ambulatorie besøg.



Dette gælder også for Sår patienter, hvis de har flere ambulante kontakter på
hospitalet samordnes de, således at patientens besøg i Sårklinikken ligger på samme
dag.
Ambulante patienter med sår, der er indlagt af anden årsag ( i f.eks. medicinsk regi)
behandles i forbindelse med indlæggelsen, så patienten ikke skal fremmøde i
ambulatoriet en anden dag.
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Informationsmateriale opdateres løbende:


På baggrund af den viden vores patienter giver os, om deres forløb, og de spørgsmål de
stiller, reviderer vi løbende vores informationsmateriale, således at det kan svare på de
fleste spørgsmål, og reducerer derved antallet af henvendelser og tvivlsspørgsmål.

Afbud:


Alle afbud ombookes således at lægetiden ikke går til spilde. Patienter der skal opereres
får en SMS-påmindelse om operationsdato for at reducere udeblivelser.

Centerledelsen for Center for Planlagt Kirurgi
Mette Fjord Nielsen

Peter Toft

Oversygeplejerske

Ledende Overlæge
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LMU Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har følgende kommentarer til
regionens spareforslag
Regionshospitalet Silkeborg har gennem årerne ikke oplevet den samme goodwill fra den regionale
administration som de øvrige regionshospitaler.
Hverken hvad angår vedligeholdelse af de forfaldne bygninger, fjernelse af 4-sengsstuerne,
udbygninger med fjernelse af de stedvise utålelige arbejdsforhold (som Arbejdstilsynet påtaler) med
de aktuelle alt for mange personaler i alt for små rum.
Ved hver eneste sparerunde har HEM og specielt Silkeborg fået nogle af de største besparelser, der
reelt set har truet den forsatte eksistens i Silkeborg, så man ikke kan undgå at få den fornemmelse,
at nogle i administrationen ønsker sygehuset lukket.
Aktuelle sparerunde vil igen ramme HEM og Silkeborg voldsomt. Særlig besparelsen på det
ambulante område vil, som alle givet er klar over, ramme specielt Silkeborg ekstra hårdt, da mere
end hver 5. udredning i regionen foregår i Silkeborg, hvoraf mange udredninger er for andre
hospitaler.
Silkeborg er gennem årerne gået forrest, når der skulle konverteres fra indlagt til ambulant,
reduceres i ventetider (også for andre hospitaler) og udvikle nye innovative patientforløb, der alle
forsøges tilrettelagt, så de opfylder DCs ”quintuple aim”: højere kvalitet, forbedret
samfundsøkonomi, forbedret patientoplevelse, forbedret medarbejderoplevelse og forbedret
uddannelse.
Opbygningen af den ambulante funktion er et målrettet fokuspunkt, der er medvirkende til
reducering i antal indlagte og som giver praksislægerne mulighed for hurtige undersøgelser og svar,
så de ikke skal henvise til indlæggelser eller omfattende udredninger i hospitalsregi.
Der er derfor fagligt, strategisk og patient- og medarbejdermæssigt uhensigtsmæssigt, hvis man
administrativt forsøger at begrænse forudsætningen for nogle af de største successer, DC har skabt,
og som i stedet bør udrulles til resten af regionen og landet (som sundhedsministeren anbefaler), så
der kan spares mange penge - uden personalet skal løbe hurtigere.
Der foreslås telemedicin og færre planlagte kontroller mm, men det er tiltag, der for længst er
iværksat i DC.
Det var ønskeligt at direktionen havde ladet sig inspirere mere af DC, inden de stillede forslaget om
besparelserne på den ambulante funktion.
LMU finder forslaget om ambulatoriebesparelser er fagligt uhensigtsmæssige, vil forringe
kvaliteten for patienterne, forringe arbejdsmiljøet og endnu engang medføre, at medarbejderne skal
løbe hurtigere fordi færre skal nå det samme.

1

Reelt set er besparelsen på de ambulante en uhensigtsmæssig grønthøster-besparelse, der rammer de
steder, hvor man har gået forrest og hjulpet andre hospitaler, hvorfor besparelsen kan have negativ
virkning på innovationen fremadrettet.
Af ovennævnte grunde vil LMU foreslå, at forslaget om besparelser på de ambulante funktioner helt
fjernes fra spareplanen og i stedet optimerer forløbene på samme vis som i DC.

Med venlig hilsen
LMU i Diagnostisk Center

2

Hospitalsledelsen
Regionshospitalet Viborg
Hospitalsenhed Midt
Viborg, den 22. august 2018

Vedrørende: Regionsrådsformandens forslag til politiske prioriteringer og
besparelser i budget 2019 og budget 2020.
I spareforslagets afsnit omhandlende strukturændringer, vil man i forslag 8 lukke afsnittet for
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Regionshospitalet Randers. De fysiologiske undersøgelser
skal forblive i Randers, hvor undersøgelserne bliver fordelt på bestående afdelinger.
De nuklearmedicinske undersøgelser skal til Århus. Århus skal have tilført Kr. 3.600.000 til at
udføre disse undersøgelser.
Jeg har rekvireret opgørelsen over samtlige undersøgelser udført på afsnittet for Klinisk
Fysiologi og Nuklearmedicin i Randers i 2017.
De udførte nuklearmedicinske undersøgelser i Randers i 2017 kan Fysiologisk Klinik, Viborg,
udføre ved tildeling af Kr. 3.011.000. En besparelse for Region Midt på Kr. 590.000
sammenholdt med en tildeling til Århus på Kr. 3.600.000.
De ønskede tildeling af midler fordeler
Bioanalytiker 2,1 a Kr. 444.0000
Speciallæge 0,75 a Kr. 900.000
Fysiker 0,53 a Kr. 692.000
Lægesekretær 0,53 a 394.000
Radioaktivitet
I alt
Med venlig hilsen
Jan Abrahamsen
Ledende overlæge dr.med.
Fysiologisk Klinik
Regionshospitalet Viborg

sig således:
= Kr. 932.400
= Kr. 675.000
= Kr. 366.394
= Kr. 207.382
= Kr. 829.614
= Kr. 3.010.790

Viborg 23. august 2018

Høringssvar fra LMU i Akutafdelingen ang. udmeldte besparelsesforslag 2018
En flytning af neurologien til Viborg vil betyde at modtagelsen af de akutte neurologiske
patienter kommer til at opfylde kravene i Akutplanen, nemlig at alle akutte patienter blive
modtaget igennem Akutafdelingen, her skal selvfølgelig være mulighed for "fast track" direkte
til CT/MR scanning for patienter med mistanke om apopleksi cerebri. Der er et allerede
veletableret samarbejde mellem Neurologien og Akutafdelingen på HEM.
Skulle CT/MR scanning vise behov for overflytning til Aarhus vil dette i langt de fleste tilfælde
foregå med udrykning, hvilket gør betydningen af landevej kontra motorvej mindre, da
ambulancerne ikke skal overholde fartgrænserne under udrykning.
Der forventes at flytningen af trombolysen til Viborg også vil betyde at den allerede forberedte
helipad færdiggøres og øger muligheden for at anvende akutlægehelikopter, hvor der vurderes
at være en tidsgevinst set i forhold til en udrykningskørsel.
Beregningen på hvem der får kortere og længere til trombolyse er en vanskelig størrelse da
den jo bygge på patientens bopælsadresse og ikke hvor patienten optages af ambulancen,
men man jo aldrig ved, hvor man opholder sig når akut sygdom og behovet hurtig indlæggelse
og behandling opstår. Således kan en borger fra Thyborøn jo opholde sig i Viborg når
sygdommen opstår, eller en Viborg borger kan nyde fritiden i sit sommerhus i Hvide Sande
eller ved Saksild Strand.
Vi savner oplysninger om hvorvidt beregningen på kortere eller længere afstande er lavet med
udgangspunkt fra Holstebro eller fra Gødstrup.
Vi synes det er bekymrende, at der forslås at fjerne akutte urologiske og karkirurgiske
patienter fra HEM, da man jo ikke ved hvad de akutte patienter præcist fejler inden de
kommer ind på akutakutdelingen. Man kender kun symptomerne, som kan dække over flere
forskellige sygdomme. Hvis fx en patient med "ondt i mave" viser sig at være en urologisk
eller karkirurgisk problemstilling vil patienten så skulle på landevejen igen i stedet for at blive
færdigbehandlet i huset. Ligeledes vil en del af de akutte patienter som viser sig at være
lettere urologisk patienter bliver udskrevet direkte fra Akutafdelingen og aldrig komme i
urologisk afdelingen, disse patienter vil formodentligt også fremadrettet komme i Viborg, da de
ikke nødvendigvis kan visiteres som urologiske inden indlæggelse.
Det er uklart for os om den præoperative fysioterapeut behandling af de brystkræftopererede
kvinder samt lymfødem behandlingen også forventes flyttet til Aarhus, sammen med
brystkirurgien eller om den skal udføres på hjemsygehuset.
Vi har en generel bekymring for hvordan en besparelse i det omfang, der er tale om vil påvirke
patienter og arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet i Region Midt.
På vegne af LMU i Akutafdelingen

Trine Agerskov
Formand for LMU

Maj Britt Middelhede Olsen
Næstformand for LMU

