Høringssvar til ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region
Midtjylland”.
Vedrørende TCI og apopleksi behandling:
I ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland”, Koncernledelsens oplæg 10.
januar 2011 er der vedrørende TCI og apopleksi funktionen i Region Midtjylland anført, at
Regionshospital Silkeborg har TCI-klinik og at apopleksipatienter ikke modtages på hospitalet fra
1. januar 2011.
Apopleksifunktionen på Regionshospital Silkeborg har de sidste år udviklet sig betydeligt herunder
er indikatorerne i NIP blandt regionens bedste.
Der er også sket en betydelig ændring fra indlagt til ambulant aktivitet på dette område over det
sidste halve år. I juli 2010 blev der åbnet en subakut apopleksi dagambulant klinik for patienter med
TCI og let og moderat apopleksi (kan køres i siddende transport), hvori patienterne udredes og
behandles ambulant. Her udredes og behandles for halskarsforsnævring, diabetes, forhøjet
cholesterol, hjertelidelser, hypertension o.lign. (co-morbiditet), livsstilssygdomme og der
planlægges rehabilitering og der trænes. Den 1. november blev klinikken udvidet med en akut
apopleksi dagambulant klinik, hvor patienter med TCI og let og moderat apopleksi (kan køres i
siddende transport), i dag tiden undersøges og behandles akut, og umiddelbart herefter overgår til
ambulant udredning og genoptræning.
Svære og meget svære apopleksier og ustabile patienter bliver indlagt som sædvanligt (efter 1/1
2011 Viborg/Horsens). Patienter der skulle have trombolyse sendes som sædvanligt til Århus
Sygehus.
Dette tiltag gennem det sidste ½ år, viste en reduktion i indlæggelsestiden for samtlige patienter
med apopleksi (inklusiv svære apopleksier) på 31.9% og med TCI på mere end 60% i perioden julinovember 2010 i forhold til samme periode i 2009 og det var muligt at reducere sengeforbruget til
ca. 1/4.
Den hurtige udvikling har været mulig pga. mulighed for tæt kommunikation med og
udviklingsparathed i de samarbejdende afdelinger, specielt Radiologisk afdeling, som nu præstere
akut undersøgelser af halskar og akut CT og MR af hjerne og Klinisk Biokemisk afdeling samt
hospitalsledelse, under udviklingsprocessen.
Regionshospital Silkeborg modtager således fortsat i dagtiden TCI og let og moderat apopleksi.
Medicinsk afdeling bidrager således også på TCI/apopleksi-området til omlægning fra indlagt til
ambulant aktivitet, besparelse, god kvalitet samt forsat organisatorisk udvikling på området.
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