Den 27.august 2018
HØRINGSSVAR fra det tværfaglige specialeråd for øjensygdomme
Vedrørende:
Regionsformandens forslag til politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget
2020.
Forslag nr 4: Gennemgang af øjenområdet i Region Midtjylland – arbejdsdeling, kapacitet og faglig udvikling.
Det tværfaglige specialeråd for øjensygdomme har modtaget regionsrådsformandens forslag til
politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020. Det er med stor bekymring,
at specialerådet kan konstatere, at forslaget lægger op til en årlig besparelse på 4 millioner kr med
udmøntning i personalereduktion på samlet 7 stillinger (ved brug af gennemsnitsløn) inden for
øjenområdet.
Konklusion
Øjenområdet i Region Midtjylland er overordnet præget af følgende problem:
1) for lidt behandlingspersonale (speciallæger og sygeplejersker) i forhold til antallet af patienter.
Problemet skyldes ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft, men manglen på stillinger.
Specialerådet vurderer, at konsekvensen af forslaget er:
1) færre behandlingsmuligheder og yderligere ventetid for patienterne i Region Midtjylland
2) mindre udvikling og forskning i øjenområdet i Region Midtjylland
3) tab af kliniske og kirurgiske færdigheder i Region Midtjylland med risiko for tab af højt specialiserede funktioner, herunder manglende evne til at uddanne nye speciallæger.
4) flere patienter fra Region Midtjylland behandles i andre regioner.
5) problemer med rekruttering af personale grundet usikkerhed i ansættelsen og Region Midtjyllands nedprioritering af øjenområdet.
Gennemgang af forslaget
Som det fremgår af forslaget udgøres øjenområdet i dag af praktissektoren, samt hospitalssektoren på 5 matrikler: Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Øjenafdelingen på Regionshospital Holstebro, Øjenklinikkerne på Regionshospital Randers og Regionshospital Viborg og Center
for planlagt kirurgi på Regionshospital Silkeborg. Organisatorisk findes der på disse 5 matrikler i
øverste ledelseslag på afdelingsniveau en oversygeplejerske på Øjenafdelingen i Aarhus (ledende
overlægestilling vakant), en ledende overlæge og en oversygeplejerske (sidstnævnte har også ansvar for øre-næse halsafdelingen) på Øjenafdelingen i Holstebro. I Randers, Viborg og Silkeborg ligger det ledelsesmæssige ansvar hos henholdsvis ortopædkirurgisk afdeling, børneafdelingen og
center for planlagt kirurgi. Således er øjenområdet karakteriseret af en egentlig faglig ledelse på et
absolut minimum. Særligt på Øjenafdelingen i Aarhus er manglen på en ledende overlæge kritisk,
da denne afdeling varetager øjenområdets højt specialiserede opgaver, forskningsopgave og udvik-
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ling for Regionen. Således er det realistisk set ikke muligt at spare yderligere på afdelingsledelsesniveau i Regionen, tværtimod er der behov for budgetforøgelse, således en ledende overlæge på
Aarhus Universitetshospital kan finansieres.
Af forslaget fremgår det, at øjenområdet i Region Midtjylland har været udfordret ved, at speciallæger fra Region Midtjylland er søgt til andre regioner. Der vil altid være speciallæger, som finder
job i andre regioner, ligesom der er speciallæger, der rejser til regionen. Problemet med rekruttering af speciallæger har primært været et problem for Regionshospitalet i Holstebro. Dette problem er aktuelt ikke til stede, da alle speciallægestillinger på afdelingen er besat.
Det helt afgørende problem på øjenområdet i Region Midtjylland er på nuværende tidspunkt
manglen på behandlingspersonale (speciallæger og sygeplejersker). Problemet skyldes ikke mangel
på kvalificeret arbejdskraft, men manglen på stillinger. Noget, der er blevet yderligere forstærket af
de seneste sparerunder, som har medført personalereduktion.
Manglen på stillinger til hospitalsansatte speciallæger medfører flere kritiske problemer:
1) viden og kirurgiske færdigheder går tabt fra øjenområdet i Region Midtjylland, da der ikke kan
ansættes efterfølgere rettidigt til oplæring pga manglende stillinger,
2) antallet af speciallæger til de højt specialiserede funktioner er på et absolut minimum, hvilket
gør Region Midtlylland særdeles sårbar, hvis bare enkelte speciallæger forsvinder.
I den yderste konsekvens kan der i Region Midtjylland opstå en situation, hvor patienter med almindelige eller specialiserede øjensygdomme ikke længere kan behandles, hvorfor patienterne (og
økonomi) må sendes til en anden region. Et godt og aktuelt eksempel på dette er tårevejskirurgien.
På Øjenafdeling på Aarhus Universitetsafdeling varetages tårevejskirurgien af to kirurger. Den ene
nærmer sig pensionsalderen og den anden har netop fået stilling i en anden region. Da der ikke har
været mulighed for at ansætte en speciallæge til oplæring i tårevejskirurgi bliver nye tårevejspatienter fra 1.september 2018 viderehenvist. I første omgang kan patienterne heldigvis viderehenvises til Øjenafdelingen i Holstebro, men i værste fald kan det blive nødvendigt at viderehenvise patienter til andre regioner.
Da hverdagen i forvejen er højeffektiv, hvad angår patientbehandling, vil en reduktion af personale i øjenafdelingerne yderligere udfordre de uddannelsesforpligtigelser afdelingerne har på speciallægeuddannelse, sygeplejeuddannelse og sekretæruddannelse. Såfremt subspecialer glider ud
af afdelingerne og speciallægebesætningen er på et minimum, kan afdelingerne have svært ved at
opretholde speciallægeuddannelsen indenfor øjenområdet. Dette gælder både for øjenafdelingen i
Holstebro og i Aarhus, som begge varetager hoveduddannelsesforløb til speciallæge i øjensygdomme.
Der er i øjenområdet i Region Midtjylland lavet opgaveglidning fra læger til sygeplejersker. Mest
markant er sygeplejerskernes indsats på AMD-området (aldersrelateret macula degeneration).
Flere specialiserede sygeplejersker er oplært i at give patienterne injektioner af VEGF-hæmmer i
øjet, hvilket tidligere har været en opgave varetaget udelukkende af læger. Dette har været nødvendigt for at imødekomme det store og stigende antal patienter, som diagnostiseres og behandles
for AMD. Det er oplagt, at reducering af antallet af sygeplejersker får betydning for det antal af pa-
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tienter, som kan behandles. Der skal desuden gøres opmærksom på, at behandlingen af AMD-patienterne i Region Midtjylland allerede er udfordret i forhold til at opfylde behandlingsgarantien og
de anbefalede behandlingsregimer.
Der er ingen tvivl om, at øjenområdet i Region Midtlylland er effektivt med en høj produktion i
forhold til antallet af ansat behandlingspersonale. F.eks. har speciallægerne på Øjenafdelingen på
Aarhus Universitetshospital ingen administrations- eller forskningsdage, da de er fuld tid beskæftiget med at se patienter i klinikkerne. Således er udvikling og forskning henlagt til fritiden. Alligevel
er der betydelige problemer med at overholde behandlingsgarantien på grund af det store antal
patienter.
I Region Midtjylland bor der ca. 1.3 mio indbyggere og i Region Syddanmark bor der ca 1.2 mio
indbyggere. Indenfor grøn stær området er der i Region Syddanmark 6-7 opererende speciallæger.
I Region Midtjylland er der 3-4 opererende speciallæger, hvoraf de to er meget tæt på pensionsalderen. Desuden modtages de mest komplicerede patienter på Øjenafdelingen i Århus fra hele landet. Inden for eksternaområdet (øjenlågskirurgi) er der i Region Syddanmark ansat 8-9 speciallæger. I Region Midtjylland er der 3-4 kirurger med ekspertise indenfor dette område. Nethindekirurgi er i Region Syddanmark dækket af 6 opererende speciallæger. I Region Midtjylland er der 2
opererende overlæger (som nærmer sig pensionsalderen). Dette billede ses indenfor de flest andre
subspecialer og giver et indtryk af en betydelig underprioritering indenfor øjenområdet i Region
Midtjylland igennem mange år.
I denne sammenhæng skal der gøres opmærksom på, at man på Øjenafdelingen i Århus varetager højt specialiserede funktioner indenfor en række områder. Dette opretholdes altså med langt
færre speciallæger end i andre regioner. Øjenområdet i Region Midtjylland er på nuværende tidspunkt den eneste region ud over Region Hovedstaden, som kan varetage alle højtspecialiserede
funktioner. Denne førerposition er dog udforderet pga peronalereduktion og manglende ansættelse til generationsskifte, hvilket forstærkes hvis Regionsrådsformandense forslag vedtages.
Regionsrådsformandens forslag lægger op til, at der skal laves en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af øjenområdet med henblik på optimering af arbejdsdeling og aktivitet. Gennemgangen
skal indbefatte initiativer med henblik på at styrke de faglige miljøer, så det bliver nemmere at fastholde, rekruttere og uddanne øjenlæger. Der er ingen, der kan være imod en sådan gennemgang
med disse mål for øje. Problemet er dog, at forslaget allerede inden gennemgangen medfører
yderligere personale reduktion i et speciale, der allerede er høj effektivt med for få behandlingspersoner i forhold til antallet af patienter.
Forslaget lægger yderligere op til at gennemgangen skal omfatte aktivitet, ansættelsesformer og
arbejdsdeling mellem matrikler med henblik på at skabe en mere effektiv drift, herunder opgaveoverdragelse fra sygeplejersker til læger. Igen må det understreges, at hovedproblemet for øjenområdet i Region Midt er for lidt behandlerpersonale i forhold til antallet af patienter. Derfor virker
det meget lidt sandsynligt, at ændringer i behandlerpersonalets ansættelsesformer og matrikelfordeling pludseligt kan fremtrylle mere arbejdskraft. Disse ændringer vil formentligt vanskeliggøre
rekruttering af personale pga af usikkerhed om ansættelsesform og sted.
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Det er naturligvis en politisk prioritering, hvorvidt øjenområdet skal svækkes yderligere i Region
Midtjylland. Det er dog specialerådets opfattelse, at borgerne i Region Midtjylland generelt ønsker
at kunne blive behandlet kompetent for øjensygdomme inden for rimelige vente- og transporttider.
Til sidst skal det understreges, at det tværfaglige specialeråd gerne deltager i en gennemgang af
øjenområdet i Region Midtjylland, hvis dette kommer på tale.
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