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Notat  
om 

omstrukturering af Regionshospitalerne i Tarm, Ringkøbing og Lemvig - 
konsekvenser for aktivitet og økonomi 

 
 
Beskrivelse 
 

De foreslåede omstruktureringer af Regionshospitalerne i Tarm, Ringkøbing og Lemvig in-
debærer interne flytning af aktivitet mellem de forskellige matrikler i Hospitalsenheden Vest. 
Formålet er produktivitetsforbedring, forbedret rekruttering og kvalitetsfremme.  
Der er således ikke lagt forudsætninger ind om strukturelle ændringer uden for Hospitalsen-
heden Vests område. Men måtte man på et senere tidspunkt ønske at udvide optageområdet 
for Centret, så har de fysiske rammer - efter beskedne moderniseringer -  et potentiale hertil.      
Den dagkirurgiske kapacitet i Ringkøbing foreslås dog forøget med 1.200 operationer for at 
nedbringe ventelisten og reducere forbruget i den private sektor. 
 
Omstruktureringerne omfatter følgende hovedpunkter, idet de tidligere beskrevne forslag om 
etablering af patienthoteller på Regionshospitalét i Herning og/eller Holstebro tages op igen 
efter sommerferien 07. 
 
Regionshospitalet Tarm  
 
� Den medicinske funktion med 14 medicinske senge og ambulatorium lukkes. 
 
� Apopleksipatienter (rehabilitering) flyttes til Lemvig. 
 
� Øvrige stationære og ambulante medicinske patienter flyttes til Regionshospitalet Ring-

købing 
 
Regionshospitalet Ringkøbing 

 
� De ortopædkirurgiske senge bortset fra senge til sår- og varicepatienter lukkes. 
 
� Den dagkirurgiske funktion udvides. 
 
� De ortopædkirurgiske senge flyttes til Holstebro og Herning. 
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� Den medicinske funktion udvides med senge og ambulante patienter fra Ringkøbing og 
Lemvig.  

 

Regionshospitalet Lemvig 

 

� Den medicinske funktion med 14 medicinske senge og ambulatorium lukkes. 
 
� Apopleksipatienter (rehabilitering) flyttes til rehabiliteringsafsnittet i Lemvig. 
 
� Øvrige stationære og ambulante medicinske patienter flyttes til Regionshospitalet Ring-

købing 
 
� Rehabiliteringsafsnittet udvides med senge fra Tarm, den medicinske funktion i Lemvig, 

Neurologisk afdeling og Medicinsk Afdeling i Herning.  
 
Konsekvenser for sengekapacitet og aktivitet 
 
Ændringer i sengetal 

 
Samlet ændres sengetallet således: 
 
� Den medicinske sengekapacitet reduceres med 10 ved højere belægning og lavere liggetid 
� Den ortopædkirurgiske sengekapacitet reduceres med 4 ved konvertering til dagkirurgi 
� Sengekapaciteten til apopleksipatienter øges med 1 for at sikre kapacitet til akut modta-

gelse af patienter til trombolysebehandling i Holstebro  
 
Fordelt på hospitaler ser ændringerne således ud: 
 
     Tarm  Ringkøbing  Lemvig 
     Med.  Med.   Ort.kir.  Med. Rehab. 
 
Nuværende sengetal   14  30 16  14 18 
 
Sengetal efter omstrukturering   0  43   4    0 32 
__________________________________________________________________________ 
 
Forskel              -14  13      -12           -14 14 
 
Med til billedet hører, at sengetallet i Holstebro og Herning ændres således: 
 
   Holstebro Herning 
 
Apopleksi 
- akut   8  -7 
- rehabilitering           -8  -1  
Ortopædkirurgi 4   4 
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Ændringer i stationær aktivitet 

 
Antallet af  udskrivninger ændres således: 
 
     Tarm  Ringkøbing  Lemvig 
     Med.  Med.   Ort.kir.  Med. Rehab. 
 
Nuværende  aktivitet     214  2.380    725   326 188 
 
Aktivitet efter omstrukturering         0  2.863    284      0 353 
__________________________________________________________________________  
 
Forskel     -214     483   -441  -326     165 
 
Den nuværende medicinske aktivitet er beregnet som 2. halvår 2006 * 2, da aktiviteten har 
været faldende i Tarm og Lemvig og stigende i Ringkøbing i løbet af 2006. For rehabilite-
ringsafsnittet er der taget højde for, at afsnittet er udvidet fra 14 til 18 senge pr. 1. september 
2006. 
 

Ændringer i ambulant aktivitet 

 
Styrkelsen af den dagkirurgiske funktion i Ringkøbing betyder en nettoforøgelse med 1.200 
dagkirurgiske operationer. Når der til regnes tilhørende forundersøgelser og kontroller (en 
forundersøgelse og ca.1,3 kontrol pr. operation) vil den forventede aktivitet stige med cirka 
4000 ambulante besøg (jf. nedenfor). Samlet forventes følgende ændringer i antallet af ambu-
lante besøg: 
 
     Tarm  Ringkøbing  Lemvig 
     Med.  Med.   Ort.kir.  Med. Rehab. 
 
Nuværende  aktivitet     1.192  3.143   8.865   246 46 
 
Aktivitet efter omstrukturering           0  4.581 12.941      0 46 
__________________________________________________________________________  
 
Forskel     -1.192  1.438   4.076  -246      0 
 
Den nuværende ambulante medicinske aktivitet i Tarm og Lemvig er beregnet som 2. halvår 
2006 * 2. 
 
Med til billedet hører, at der flyttes 200 dagkirurgiske operationer fra Holstebro og Herning 
til Ringkøbing og at knap 200 operationer i Ringkøbing konverteres til dagkirurgi.  
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Økonomiske konsekvenser 
 
Drift 

Ved uændret produktivitet giver de beskrevne omstillinger i 2007 en besparelse på 0.75 mio 
stigende til knapt 2 mio i 2008 fremover. 
 
Engangsudgifter 

 

Bygningsændringer:  Ringkøbing (dagkirurgi)  0,3 mio. kr. 
    Lemvig (neurorehabilitering)           13,5 mio. kr. 
 
Udstyr og hjælpemidler: Ringkøbing (dagkirurgi)  1,0 mio. kr. 
    Ringkøbing (CT-skanner)  2,0 mio. kr. 
    Lemvig (neurorehabilitering)  0,5 mio. kr. 
 
Personale:   Fratrædelsesordninger m.m.               0,5 mio. kr. 
     
I alt                  17,8 mio. kr.  
 
Bygningsændringerne omfatter sammenlægning af sengestuer til dagkirurgien i Ringkøbing 
(minimumsløsning) og etablering af sengeafsnit med 14 senge i Lemvig i nuværende medi-
cinsk sengeafsnit til de patienter, der flyttes fra andre matrikler i Hospitalsenheden Vest. Til 
neurorehabiliteringscentret hører endvidere træningsfaciliteter, sansehave, birum, kontorer og 
personalefaciliteter m.v.       
 
Udstyr og hjælpemidler omfatter arthroskopi-søjle og diverse mindre udstyr til dagkirurgien i 
Ringkøbing. 
 
Anskaffelse af en CT-skanner til Regionshospitalet Ringkøbing vil sikre et ensartet tilbud og 
kvalitet på de medicinske sengeafsnit efter omorganiseringen. Antallet af CT-skanninger på 
indlagte medicinske patienter i Ringkøbing er i dag væsentligt lavere end patienter indlagt i 
Herning og Holstebro. CT-skannning fordrer i dag, at patienten transporteres Herning eller 
Holstebro. Det forventes, at driftsudgifterne til en skanner kan finansieres ved takstindtægter 
på ambulante patienter fra ventelisten. Det anførte beløb på 2 mio forudsætter, at der kan fin-
des et nyere brugt udstyr, hvilket vurderes muligt. I modsat fald koster en ny ca. 5 mio. 
 
Udstyr til Lemvig omfatter loftlifte, træningsudstyr og møbler m.v., idet en delmængde af ud-
styret fra Tarm kan genbruges. 
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Engangsomkostninger i forbindelse med flytning af personale mellem matrikler omfatter ho-
vedsageligt enkelte fragtrædelesesordninger samt kørepenge for kørsel mellem hospitaler i 
varslingsperioden.  
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