
Kære Jacob 

 

Hermed høringssvar fra det tværfaglige specialeråd for Øre-næse og halssygdomme. 

 

Specialerådet konstaterer med tilfredshed, at man som led i omorganiseringen af det neurologiske 

speciale bl.a. har fravalgt flytningen af den klassiske neurologi fra Hospitalsenhed Vest. 

Knap halvdelen af regionens hospitalskapacitet indenfor Øre-næse-halsfunktionen er beliggende i 

Holstebro, hvor man har et væsentligt samarbejde med neurologerne om patienter med 

synkeproblemer, søvnapnoe og svimmelhed.  

En flytning af den neurologiske funktion ville øge kompleksiteten i behandlingen, og medføre en 

manglende tværspecialiseret udvikling inden for nævnte områder for knap halvdelen af regionens 

borgere. 

 

Specialerådet har imidlertid en meget stor bekymring i forhold til de planlagte reduktioner i 

den ambulante aktivitet.  

Der er et velfungerende tværsektorielt samarbejde mellem hospitalsafdelingerne og speciallægerne i 

øre-, næse- halspraksis, dels om visitation af de patienter det er relevant at se på hospitalet, dels om 

proceduren for hurtig afslutning af ambulante forløb i hospitalsregi og opfølgning i en kvalificeret 

speciallægepraksis. Det samme med tidlig udskrivelse.  

 

Det vurderes at vi over de sidste år, særligt efter overtagelsen af økonomiansvaret for patienter 

behandlet efter udrednings- og behandlingsgarantien, har været igennem ambulatorierne med en 

tættekam, og ikke har en stor uopdaget portefølje af patienter, der ses unødigt. 

Reduktionen i den ambulante aktivitet med 60 millioner vil, såfremt de fordeles efter specialernes 

aktivitet, ganske givet medføre, at man i øre-, næse- hals får væsentlige problemer med at overholde 

udrednings- og behandlingsgarantien samt kræftpakketiderne, medmindre der laves fundamentale 

forandringer i vores arbejdsfordeling. 

Reduktionen vil medføre en dominoeffekt i forhold til opgaveoverdragelse af udredning og 

kontroller fra hospital til speciallægepraksis. Patienter fra speciallægepraksis skal i stedet afsluttes 

og visiteres til almen praksis eller kommunalt tilbud, da kapaciteten i speciallægepraksis er opbrugt. 

 

Specialerådets forretningsudvalg vil derfor opfordre til, at man inden endelig beslutning indkalder 

til en specialespecifik tværsektoriel faglig høring, med deltagelse af alle interessenter fra 

speciallægepraksis, almen praksis, kommuner og hospitaler, og dermed sikrer et godt forarbejde og 

med en specialespecifik reduktion af hospitalernes ambulante kapacitet. 

 

Det kan kombineres med de arbejdsgrupper, der påtænkes nedsat i efteråret om aftalebaseret 

opgaveoverdragelse mellem sektorerne i forbindelse med den forestående implementering af 

nærhedsfinansiering. 
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