HØRINGSSVAR
fra
LMU ved Center for Psykiatrisk Forskning
Århus Universitetshospital, Risskov
LMU ved Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital Risskov takker for
lejligheden til at fremsætte høringsvar til koncernledelsens oplæg: Omstilling til fremtidens
sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Vort høringssvar gælder:

4.5.3 Samling af klinisk biokemiske afdelinger i Aarhus
Vort hovedbudskab er følgende
Det er ikke hensigstmæssigt eller fagligt begrundet at sammenlægge klinisk
biokemisk laboratorium i Risskov (KBL) med andre afdelinger, da KBL ikke er
en almindelig klinisk biokemisk afdeling i regionen.
KBL er derimod et højt specialiseret laboratorium under Center for Psykiatrisk
Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov med særlige ekspertiser i relation
til psykiatriske patienter og til psykiatrisk grund- og klinisk forskning, der kræver
tæt organisatorisk og faglig tilknytning til psykiatri og ikke til somatik.
Såfremt fusionering af KBL med andre afdelinger alligevel skal finde sted, vil vi
anbefale, at det sker som en virksomhedsoverdragelse fra psykiatri og social til
somatikken.
Vi vil kort uddybe vort hovedbudskab med at omtale de vigtigste af KBLs specifikke opgaver
og nogle økonomiske forhold.
KBL ER PRIMÆRT ET SPECIALLABORATORIUM
Skønt KBL udfører almindelige klinisk biokemiske opgaver (prøvetagninger, EKG-optagelser,
hyppigt anvendte biokemiske analyser), udgør de kun en beskeden del af aktiviteterne. De helt
dominerende opgaver er målinger af psykofarmaka og misbrugsstoffer.
Psykofarmaka: KBL er et speciallaboratorium for målinger af psykofarmaka (antipsykotika og
antidepressiva) og rådgiver om brugen af analyserne hos psykiatriske patienter.
•

Det er Danmarks 2. største laboratorium inden for området! - kun overgået af Afdeling
for Klinisk Biokemi og Farmakologi i Odense

Misbrugsstoffer: KBL har en af landets største rutinemæssige produktioner af specifikke,
massespektrometriske analyser af misbrugsstoffer.
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•

Den relative størrelse gælder både repertoiret af tilbudte analyser og antallet af udførte
analyser.

Akkreditering og salg af specialanalyser
•
•
•

De fleste af KBLs medikamentanalyser og analyser for misbrugsstoffer er akkrediterede
af DANAK efter DS/EN ISO15189:2008 Medicinske Laboratorier – særlige krav til
kvalitet og kompetence.
Som et stort speciallaboratorium i Danmark, er der et stort salg af specialanalyser til
ekstraregionale rekvirenter.
Medikamentanalyserne købes af hospitaler, praktiserende læger etc. overalt i Danmark
udenfor Region Midtjylland. Det drejer sig i runde tal om 30 % af vores produktion af
medikamentanalyser og 25 % af vores analyser for misbrugsstoffer. Salget af analyser
indbringer ca. 2 millioner kr. om året.

PSYKIATRIENS EGET LABORATORIUM
•

Psykiatrien kan nu helt selv bestemme hvilke analyser, der skal udføres i deres eget
laboratorium, under nøje tilpasning til patienternes behov samt den hastige udvikling af
nye psykofarmaka. Overflytningen af opgaverne til somatikken kan betyde, at
psykiatriens behov for laboratorieservice nedprioriteres i konkurrencen med somatiske
fokusområder, fx kræft og hjertekarsygdomme.

•

Omgang med psykiatriske patienter - Det er vigtigt, at personalet har specifik erfaring
og kunnen i omgangen med patienterne på et psykiatrisk hospital, både på afdelingerne
og i vores ambulatorium. Det gælder i særdeleshed vanskelige patienter med svære
psykoser, patienter med såkaldte dobbeltdiagnoser, fra retspsykiatrien (dvs. både
psykose, udadreagerende adfærd og misbrug) og patienter fra Børne- &
Ungdomspsykiatrien. Simple procedurer som blodprøvetagning og EKG tager derfor
typisk meget længere tid end hos voksne habile somatisk syge patienter. Ofte skal disse
prøver udtages under anvendelse af tvang, jf. Psykiatriloven. Det kræver derfor særlige
erfaringer at udføre dette så omsorgsfuldt som muligt trods de ubehagelige
omstændigheder.

HJERNESSAMLING OG FORSKNING
•

Den daglige drift af Hjernesamlingen i Risskov (9500 hjerner) varetages af en
afdelingslæge ansat ved KBL, men halvt finansieret af grundforskningsmidler, da der til
stillingen er knyttet en væsentlig forskningsforpligtigelse.

•

Center for Psykiatrisk Forskning finansierer herudover en 1/3 kemikerstilling mhp
lægemiddelforskning.

•

KBL yder væsentlig support til grundforskning og klinisk forskning på hospitalet, der
organisatorisk er samlet i Center for Psykiatrisk Forskning.
www.psykiatriskforskning.dk
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•

Der er udgået flere ph.d.-afhandlinger fra KBL samt forskning, der har ført til
professoratbesættelse.

ØKONOMI
KBL har en kompleks økonomi, der dels baseres på regionale, dels på statslige midler via
grundforskningsbevillingen til Center for Psykiatrisk Forskning.
Besparelsesforslagets udgangspunkt med en omsætning på 10.5 millioner skal justeres for
tilskud af statslige midler samt regional finansiering af ½ afdelingslægestilling til
hjernesamlingen og ændres til 9,3 millioner i henhold til nedenstående
•

Regionale midler
o Udgifter til prøvtagninger, EKG-optagelser etc.: 815.000 kr.
o Udgifter til udførelse af almindelige biokemiske analyser: 550.000 kr.
o Resten af laboratoriets driftsudgifter vedrører i al væsentlighed funktionen som
speciallaboratorium.

•

Statslige midler:
o Det statslige grundforskningstilskud bidrager til at dække medfinansiering af
lønudgifter til forskningssamarbejde mellem grundforskningen og KBL i form af 1/3
forskningsstilling (kemiker), ½ afdelingslægestilling tilknyttet hjernesamlingen,
samt ½ stilling i laboratorieopvasken.
o Udover at den beregnede samlede omsætning i 2009 bør reduceres med det statslige
tilskud (766.000 i 2009-tal), bør der ligeledes reduceres med finansiering af den
resterende halvdel af afdelingslægestillingen til varetagelse af hjernesamlingen
(386.000 i 2009-tal).

FREMTID
LMU vil herudover særligt pege på andre forhold vedrørende fremtiden.
•

Samling af medikamentanalyser på KBL
o KBL er Region Midtjyllands største producent af massespektrometriske analyser af
eksogene stoffer (medikamenter og misbrugsstoffer).
o Der kan muligvis opnås stordriftsfordele og besparelser ved at flytte en række
massespektrometriske medikamentanalyser fra de klinisk biokemiske afdelinger i
Region Midtjylland til KBL.

•

Såfremt fusionering af KBL med andre afdelinger skal finde sted, vil vi anbefale, at det sker
som en virksomhedsoverdragelse fra psykiatri og social til somatikken.
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Raben Rosenberg (formand)

Nadia Knudsen (næstformand)
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