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Høringssvar fra AUH til Udviklingsplan for
Regionshospitalet Silkeborg

Hermed fremsendes høringssvar fra Aarhus Universitetshospital
(AUH) i relation til Udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg.
AUH vil indledningsvis gerne takke for muligheden for at kommentere
på Udviklingsplanen og for den inddragende og involverende proces,
som har været tilrettelagt i forbindelse med tilblivelse af
Udviklingsplanen.
Planen indeholder mange gode elementer og beskrivelser, herunder
det afsnit, som beskriver Regionshospitalet Silkeborgs rolle i
Regionsenheden Midt og Region Midt. Det nævnte afsnit giver et godt
billede af de opgaver og funktioner, som varetages på
Regionshospitalet Silkeborg - samt de sammenhænge og
patientforløb, som går på tværs af hospitalsmatriklerne.
Det er også positivt, at de nye funktioner i relation til Funktionelle
Lidelser er nævnt i Udviklingsplanen. Det er et vigtig udredning- og
behandlingsfelt og AUH ser frem til samarbejdet på området. Det skal
i den forbindelse præciseres, at Regionshospitalet Silkeborg varetager
regionsfunktion vedrørende udredning af patienter mistænkt for
moderat til svære funktionelle lidelser i et formaliseret samarbejde
med AUH, som varetager den regionale behandlingsfunktion.
Inden for det rygkirurgiske område hilses indsatserne velkommen og
AUH ser frem til at fortsætte samarbejdet - både klinisk og
forskningsmæssigt. Det kunne således være en vision at arbejde for
et fælles Universitetscenter for Rygkirurgi - og hvor Regionshospitalet

Silkeborg er en integreret del af samarbejdet.
Formålet med etablering af Universitetscenter for Rygkirurgi kunne for eksempel være at sikre
entydig organisering af det rygkirurgiske behandlingstilbud, som sætter patienten først og som
understøtter sammenhængende, koordinerede og optimale patientforløb. Det kunne også være
at understøtte fremtidig uddannelse og rekruttering samt en stærk forskningsprofil på
rygområdet.
Det skal i forlængelse heraf dog nævnes, at på hovedfunktionsniveau varetager Regionshospitalet Silkeborg ikke længere den planlagte behandling for hele eller store dele af
regionens borgere - modsat intentionen i Udviklingsplanen. Det omfatter kirurgisk behandling
af lumbale degenerative rygsygdomme, herunder diskusprolaps, spinalstenose og forreste og
bagerste spondylodeser.
AUH ser også frem til at følge udviklingen af nye patientforløb i Diagnostisk Center, som skal
ske i tæt kobling mellem klink og radiologi. Det forudsættes at denne udvikling sker inden for
de rammer, faciliteter og klinikker, som er på Regionshospitalet Silkeborg
Afslutningsvis ser AUH frem at følge implementeringen af Udviklingsplanen og det fortsatte
samarbejde med Regionhospitalet Silkeborg.
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