”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland”
Høringssvar, Lægerådet ved Hospitalsenheden Vest
Lægerådet ved Hospitalsenheden Vest (HEV) afgiver hermed høringssvar vedrørende Region Midtjyllands
spareplaner. Lægerådet lægger følgende forudsætninger og kriterier til grund for sin vurdering af planen:
•
•

•
•
•

At planen er forenelig med fortsat høj kvalitet i behandlingen og hensigtmæssige patientforløb for
patienterne i HEV’s optageområde
At planen respekterer og fortsat muliggør Regionsrådets vision om et kommende storsygehus i
Gødstrup og Hospitalsplanen (2008) med bredest mulig repræsentation af de lægefaglige specialer
under hensyntagen til regionens geografi og befolkningsunderlag
At planen sikrer og respekterer hensigstmæssige driftsmuligheder i HEV på de store matrikler i
Holstebro og Herning under hensyntagen til en snarlig samling i Gødstrup
At planen sikrer fortsat gode muligheder for rekruttering og uddannelse af læger i HEV som helhed,
også i perioden indtil Gødstrup står færdigt
At man i analysen af planens forventede virkninger inddrager en samlet vurdering af
driftsmulighederne på de enkelte matrikler efter planens gennemførelse herunder effekten af evt.
lokalt planlagte besparelser, der flere steder er omfattende.

Lægerådet anerkender, at store besparelser er nødvendige på alle matrikler, samt at der behov for
strukturbesparelser på grund af regionens (og samfundets) generelle økonomiske situation. Vi kan således
tilslutte os ønsket om strukturændringer i regionens sygehusvæsen forudsat, at disse giver væsentlige
besparelser og er fagligt og servicemæssigt meningsfulde.
I forlængelse af dette finder Lægerådet det fornuftigt og lægefagligt forsvarligt, at fødestederne i Holstebro
og Silkeborg nedlægges samt at øre-næse-hals området samles i HEV. Vi kan tilslutte os planen om samling
af rheumatologi i Silkeborg forudsat en betydende udefunktion kan sikres i HEV, hvor der er gode faciliteter
og stort behov for ydelser. Vi anerkender ligeledes forslagene om yderligere samling af
neurorehabiliteringen til bl.a. HEV:Holstebro og samling af friklinikker i Silkeborg. Lægerådet er enig i, at
nedlæggelse af døgnsengene i Ringkøbing kan give betydelige besparelser, der forekommer lægefagligt
forsvarlige, om end forslaget er meget stramt økonomisk for HEV.
Flere elementer i planen vurderes dog særdeles problematiske i relation til ovennævnte
forudsætninger:
Lægerådet vurderer, at den samlede medicinske funktion, herunder den akutte modtagelse, ikke vil kunne
fortsætte i Holstebro, såfremt planen vedtages. Vi konstaterer, at:
•

Der med Hospitalsledelsen nylige spareplan er nedlukket i alt 12 akut medicinsk senge, heraf hele
det akutte medicinske modtageafsnit

•

Der planlægges overflytning af det hæmatologiske subspeciale til Viborg, hvilket yderligere
reducerer den medicinske afdelings volumen og fjerner yderligere sengekapacitet (ca. 10-12 senge)
og ca. 1/3 af afdelingens speciallæger

•

Sundhedsstyrelsens specialeplan dikterer en flytning af lungecancerudredning til Århus, hvilket vil
afstedkomme en betydelig reduktion af den lungemedicinske kapacitet og speciallægebemanding

•

Forslaget indebærer fjernelse af røntgenlæger i vagttiden i Holstebro, med deraf manglende
mulighed for akutte indgreb i vagten på alvorligt syge patienter.

Lægerådet vurderer, at den samlede effekt af disse tiltag vil være uforenelig med fortsættelse af
akutaktiviteten i Holstebro på samme niveau som nu, og vil med stor sandsynlighed medføre betydelige
vanskeligheder med tilrettelæggelsen af lægeuddannelserne og den lægelige videreuddannelse i Holstebro.
Konsekvenserne er særligt udtalte for de tilbageværende subspecialer i lungemedicin og nyremedicin, der
næppe vil kunne tilbyde uddannelse af speciallæger, idet den fornødne bredde ikke er tilstede. Lægerådet
finder, at særligt forslagene om flytning af hæmatologi og nedlæggelse af røntgenvagten vil få negative
konsekvenser i Holstebro og vil medføre øget pres på Herningmatriklen.
Lægerådet er helt uenig i Region Midtjyllands analyse af forholdene på det hæmatologiske område. Vi har
svært ved at se, at flytning af specialet skulle styrke uddannelsesmulighederne, idet det allerede er vist, at
funktionen i HEV har sikret et generationsskifte med yngre hæmatologer (med videnskabelige afhandlinger
udgået fra HEV). Vi vurderer således, at hæmatologien i HEV er langt bedre rustet til at varetage samlingen
af hæmatologien uden for Århus. Dette hænger sammen med den meget store aktivitet i forhold til Viborg,
betydeligt bedre bemanding, betydeligt bedre bestykning af samarbejdende specialer (onkologi, øre-næsehals, stråleterapi, PET-CT, nyremedicin/dialyse) og bedre lokaler, der er fremtidssikrede. Samling i HEV vil
nedsætte sandsynligheden for patientstrømme ud af regionen, der vil være en konsekvens af regionens
forslag. Forslaget er i uoverensstemmelse med visionen om samling af specialer i Gødstrup og HEV som
onkologisk center.
Lægerådet kan ikke tilslutte sig forslaget om flytning af mammakirurgi fra HEV til Viborg/Randers. Vi
anerkender, at der lægges op til mulighed for fortsat diagnostiske aktiviteter i HEV, men finder det fagligt
forkert, jf. Dansk Mammakirurgisk Selskabs anbefalinger på området. Det tilgodeser ikke ekspertisen på
længere sigt at adskille diagnostik og behandling. Hertil kommer, at forslaget er i uoverensstemmelse med
visionen om onkologiske spidskompetencer i HEV/Gødstrup, og det forekommer servicemæssigt og
geografisk at være en absurd løsning og en betydelig forringelse, at vestjyske patienter skal behandles 4
forskellige steder i forløbet af mammacancer (diagnostik, operation, efterbehandling og rekonstruktion).
Lægerådet kan ikke tilslutte sig forslaget om ændring af præhospitalsberedskabet og harmonisering af
akutbiler/ambulancer. Afstandene i den vestlige del af regionen tilsiger en anden struktur for indsatsen end i
øst, og vi anbefaler derfor indtil videre en bevarelse af det nuværende system, der bl.a. bygger på en
niveaudelt indsats af anæstesisygeplejersker og læger i akutbilerne.
Lægerådet vurderer generelt, at dele af den samlede plan forekommer rationelle og lægefagligt og
servicemæssigt forsvarlige. Lægerådet må dog tage klart afstand til planerne om samling af hæmatologien i
Viborg, nedlæggelse af røntgenvagten i Holstebro, flytning af mammakirurgien til Viborg/Randers og
ændringerne i præhospitalsbehandlingen. Forslagene er direkte skadelige for varetagelsen af akutfunktionen i
Holstebro og skadelige for patientsikkerheden i præhospitalsbehandlingen. Disse forslag lever ikke op til
regionens (og HEVs) visioner om et regionalt sygehusvæsen i balance, hvor der tages hensyn til geografi og
faglige spidskompetencer.
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