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Planmæssige rammer
Hvad kan behandles på
Regionshospitalet Silkeborg?
Hvorfor skal man nogle gange på
andre hospitaler?

2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Opgaver og funktioner – kort fortalt
Anæstesi og intensivbehandling
Ortopædkirurgisk udredning og
behandling af hofter, knæ, ryg,
skuldre og albue
Behandling af hjertekarsygdomme,
lungesygdomme, gigt- og
bindevævssygdomme, hormon- og
stofskiftesygdomme,
mavetarmsygdomme,
nyresygdomme,
infektionssygdomme,
ældresygdomme, demensudredning
samt lindrende behandling.
Blodprøvetagning, jordemoderklinik
og graviditetsskanning
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Aktivitet i Silkeborg – i tal
Fra 2015 til 2019:
7.500 flere ambulante besøg i Silkeborg
(+5,8%)
I hele regionen: +0,22%
2000 færre indlæggelser i Silkeborg
(-22%)
I hele regionen: -2%

Akutklinik
Akutte skader
Bred vifte - overfladiske sår, skader på hoved, hofte/lænd,
amputationer
Akutte skader varetages hos
• Egen læge
• Vagtlæge
• Døgnåben sygeplejerskebemandet akutklinik
• (mindre skader, der ikke kræver behandling af læger)
Akutte medicinske patienter:
Regionshospitalet Silkeborg mellem 0800 – 17.00
Akutafdeling i Viborg:
Skader, der kræver mere specialiseret hjælp

Aktivitet i akutklinikken – i tal
Udvikling fra 2015 til 2019 (dag- og vagttid)
Silkeborg: Aktivitet faldet med 1.249 (-28%)
Skive: -10%
Ringkøbing: -23%
Grenå: +113%
Samsø: +10%
Hele regionen samlet:
Aktivitet faldet med 704 (-8%)

Visitation: Hvorfor visiteres nogle
mindre skader til RH Viborg frem for
akutklinikken på RH Silkeborg?

1: Melding fra
egen læge/
vagtlæge

• Patientens symptomer
• Info om symptomer, generel tilstand, alder, andre diagnoser/sygdomme etc.
• Ingen diagnose

• Visitation tager højde for:
• Symptomer mv. fra melding
• Skade-mekanismen (skadens årsag/skønnet omfang inkl. risici for indre skader/traumer)
2: Visitation til • Muligt behov for operation eller øvrig speciallægevurdering ift. fx organer, led eller kredsløb
Akutklinik eller • Ko-morbiditet (kroniske sygdomme mv)
Akutafdeling • Om skaden ligger indenfor/udenfor behandlersygeplejerskens kompetence

3: Udredning
og diagnose

• Diagnose fastsættes
• Diagnose kan af- eller bekræfte vurderinger ved visitation i trin 2

Visitation sker ud fra umiddelbar
melding fra egen læge/vagtlæge.
Visitation sker ikke ud fra
diagnosen, som først kommer
senere.
Diagnosen af- eller bekræfter
risici. Derfor kan det i trin 3 vise
sig, at patient:
• Blev visiteret til akutafdeling,
men kunne være behandlet i
akutklinik.
• Blev visiteret til akutklinik,
men skulle behandles i
akutafdeling/på akuthospital.

