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Kære Bent Hansen. 
 
Så kunne man i TV2 Østjylland i går se og høre, at der er flertal for at bevare Børneafd. Godt for dem, men 
endnu engang bliver Urologisk afdeling ikke nævnt. Dette på trods af massiv kontakt til den skrivende 
presse og tv men vi må sande, at det simpelthen ikke er nogen god historie, at fortælle om ældre mænd med 
vandladningsproblemer � 
 
Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på følgende konsekvenser hvis man vælger at gennemføre de nævnte 
besparelser: 
 
-Lovgivningen vedr.cancerpatienter kan ikke overholdes. Randers modtager allerede nu henvisninger fra 
Skejbys optageområde på patienter til basisurologi, idet Skejby ikke har kapacitet. På grund af lang ventetid 
er der mange patienter der henvises til det private, denne gruppe vil øges væsentligt ved nedlæggelse af 
den urologiske funktion i Randers – og det er noget der koster! 
 
-At assistance til operationer vedr. gynækologi og mave-tarmkirurgi forsvinder, idet OP personalet mister 
denne kompetence da den daglige rutine forsvinder, hvilket kan blive en afledt negativ effekt på 
Regionshospitalet Randers som et akut hospital 
 
-At Skejby skal kapere op imod 7-8000 ambulante patienter, hvilket er fuldstændig urealistisk.Det vil 
utvivlsomt gå ud over kvalitet og patientsikkerhed, også set i forhold til et enormt stort antal uskrevne notater 
som Skejby allerede nu (og i rigtig mange mdr.) ikke har formået at få nedbragt. Dette skal ses i modsætning 
til Urologisk afdeling i Randers, hvor notater og korrespondance bliver skrevet fra dag til dag. 
 
Urologisk afdeling blev etableret som selvstændig afdeling i 2008, og er en meget effektiv afdeling 
(sammenlignet med Skejby og Holstebro). Vi har løbende arbejdet med at optimere patientforløb, og med 
kræftpakkernes forløb er det accelererede patientforløb optimeret næsten fuldt ud. Vi har indenfor 
sekretærgruppen lagt et stort arbejde i at forbedre og optimere arbejdsgange, samt ydet en stor indsats med 
hensyn til at få notater skrevet til tiden, få dokumenteret svar i journalerne og fået fulgt op på undersøgelser 
m.v. 
 
Desuden henvises til afdelingens udmærkede høringssvar.  
 
Så hvis begrundelsen for at bevare Børneafdelingen er, at man ønsker at Randers skal have status som 
akuthospital, må denne begrundelse også gælde Urologisk afdeling.  
 
Håber I tænker Jer rigtig godt om inden I lukker en helt ny afdeling der oven i købet er meget effektiv, man 
ved aldrig hvornår man får brug for en god urolog � 
 
 
 Med venlig hilsen 
  
 Lone Allermann Kvist 
 Ledende lægesekretær 
 Urologisk afdeling 
 Tlf.nr.8910 3482 
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