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Høringssvar fra Det tværfaglige specialeråd for Patologisk Anatomi og
Cytologi i Region Midtjylland
Det tværfaglige specialeråd for Patologisk Anatomi og Cytologi i Region
Midtjylland takker for høringsmuligheden til den fremlagte spareplan.
Pga. den meget korte frist har specialerådet ikke haft mulighed for at samles for
at drøfte forslagene. Forslaget har været sendt rundt til Specialerådets
medlemmer til høring.
Specialerådet har følgende kommentarer til forslaget:
Pkt. 2) Strukturændringer
Forslag nr. 5: Ledelsesmæssig samling af patologien på
regionshospitalerne
Med forslaget samles patologien på institutterne på Regionshospitalet Randers
og Regionshospitalet Viborg under én ledelse på Regionshospitalet Randers
•
•

Specialerådet ser ingen større faglige fordele i forslaget
Derimod er der betydelig risiko for væsentlig forstyrrelse og uro i de
velfungerende faglige miljøer som findes i dag på de patologiske institutter
på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Viborg

Kliniske procedurer, som udføres på regionshospitalerne, og som kræver akut
patologisk bistand fra enten en patolog eller bioanalytiker, skal supporteres
med assistance fra det patologiske institut på Regionshospitalet Randers. Dette
kan ske med personale med primært tjenestested lokalt, men i muligt omfang
også ved telemedicinske løsninger
•
•
•

Specialerådet ser positivt på de fremtidige muligheder ved etablering af
digital patolog i regionen
Der er dog stadigvæk en lang vej før disse "telemedicinske løsninger" kan
bruges på regionens patologiske institutter i den daglige drift
Etablering af digital patologi vil være associeret med betydelige
omkostninger

Der hentes en besparelse ved nedlæggelsen af ledelsen, og der er forventning
om gevinst i form af stordriftsfordele, koordinering af opgaver, og lignende.
Dette provenu skal finansiere den værdi, som de nuværende ledelser leverer i
klinisk arbejde og de telemedicinske løsninger, der skal sikre den patologiske
assistance til regionshospitalerne

Bilag
Forslaget medfører en årlig besparelse på 2 mio. kr.......indebærer en samlet
reduktion på ca. 2 stillinger
•
•
•

•
•
•

Specialerådet mener at den formodede besparelse er baseret på en
optimistisk skøn
Udover ledelsesarbejde, varetager de nuværende ledere betydelig klinisk
arbejde som fremover fortsat skal laves
En evt. gevinst fra "…stordriftsfordele, koordinering af opgaver" er ikke
beskrevet i detaljer, men kan være vanskelig at finde, især på baggrund af
de sidste mange års væsentlige sparerunder og effektiviseringer
Det er tvivlsomt om det formodede provenu vil kunne finansiere de
forslåede telemedicinske løsninger
Specialerådet mener at planen giver meget turbulens for en begrænset
økonomisk gevinst
Specialerådet er bekymret for om det er muligt at opnå tilstrækkelige
personalemæssige kompetencer i de tilbageværende patologiske institutter.
Man kan frygte tab af højtkvalificerede medarbejdere, især fra det
nuværende patologiske institut i Viborg. Dette vil formentlig omfatte såvel
patologer som bioanalytikere. Nogle vil gå på pension, andre vil søge til
andre regioner, mens andre vil gå helt andre veje. Der er en risiko for at
regionen mister nogle af dens mest erfarne og effektive patologer og
bioanalytikere.

Specialerådet beklager, at arbejdet i Driftsrådet for patologi i Region Midt – hvis
kommissorium det var at nytænke, logistisk optimere og udvikle patologien i
Region Midt - ikke fik lov at gøre deres arbejde færdigt.
På vegne af Specialerådet for Patologisk Anatomi og Cytologi i Region Midtjylland
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