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Status for funktioner i Thisted
I den nuværende faglige profil for hospitalet i Thisted (december 2015) er besluttet at aktiviteten på
hospitalet er følgende:
Akutmodtagelse
• Modtagelse af præhospitalt visiterede akutte tilstande på hovedfunktionsniveau, patienter der er
visiteret i almen praksis/lægevagten samt traumer i henhold til gældende samarbejdsaftaler og
retningslinjer, der tilsiger at patienter på regionsfunktions- og højt specialiseret niveau bringes til
Aalborg Universitetshospital efter eventuel stabilisering i Thisted.
• Akutmodtagelsen i Thisted er og vil fortsat være betinget af dispensation fra Sundhedsstyrelsen, i
lighed med de to øvrige akutmodtagelser med ”ø-status” på i hhv. Nykøbing Falster og Rønne.
Intern medicin:
• Modtagelse af alle akutte medicinske patienter, fraset visse akutte hjertemedicinske og neurologiske patienter i henhold til eksisterende retningslinjer. Inden for kardiologi køres alle præhospitalt
visiteret akut dårlige patienter direkte til Aalborg Universitetshospital.
• Planlagte behandlinger udføres på hovedfunktionsniveau, med diagnostisk center som krumtap,
og med fagområderne Hormon- og Stofskiftesygdomme, Hjertemedicin og Lungemedicin (kronikerambulatorium) som største aktivitetsområder.
• Dialysefunktion, der drives i samarbejde med Aalborg Universitetshospital.
Kirurgi og urologi
• Modtagelse af akutte patienter på hovedfunktionsniveau – jf. under ændringer
• Planlagte behandlinger fortsætter på nuværende niveau og inden for de nuværende områder: galdeblæreoperationer, åreknudeoperationer, operation for anallidelser samt brokoperationer og varicekirurgi.
• Vagtdækningen for akut nyre- og urinvejskirurgi varetages fremadrettet af Aalborg Universitetshospital.
• Der skal hovedsageligt foregå primær kræftpakkeudredning for borgere fra Thy-Mors-området.
• De væsentligste planlagte områder vil være ambulant kontrol af patienter der modtager hormonbehandling for prostatakræft samt udredning og behandling af vandladningsforstyrrelser.
Gynækologi, Graviditet og Fødsel
• Modtagelse af akutte patienter på hovedfunktionsniveau, og med vagtdækning i overensstemmelse med specialevejledningen.
• Den nuværende fødselsfunktion fastholdes. Der modtages således fødsler med de akutte situationer det kan medføre, patienter med graviditetskomplikationer (blødning, Blodtryksforhøjelse,
smerter mv.), Efterfødselskomplikationer (bryst-betændelse, andre infektioner og blødning)
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• Den nuværende gynækologiske funktion fastholdes. Der modtages således patienter med tidlige
graviditetskomplikationer, akutte og kroniske blødningsproblemer, patienter med kræftsymptomer
(kun inden videre henvisning) og senaborter.
Ortopædkirurgi (Organisatorisk en del af Aalborg Universitetshospital)
• Modtagelse af akutte ortopædkirurgiske patienter på hovedfunktionsniveau.
• Varetagelse af planlagte funktioner, primært håndkirurgi, skulderkirurgi, knæartroskopier og øvrige mindre operationer samt funktioner i relation til sår-og infektionsbehandling.
Øre-, Næse- og Halssygdomme samt Øjensygdomme
• Funktionerne varetages på hovedfunktionsniveau med planlagt aktivitet.
• Vagtdækning inden for specialet Øjensygdomme varetages (for hele regionen) af Aalborg Universitetshospital – jf. under ændringer.
Anæstesi og intensiv
• Funktionen varetages på hovedfunktionsniveau døgndækkende og med intensivterapi niveau 2.
Det nuværende funktions- og vagtniveau inklusiv intensivpladserne er basis for at de øvrige funktioner, særligt de akutte funktioner, kan varetages som beskrevet.
Billeddiagnostik og Klinisk biokemi
• Begge funktioner varetages på hovedfunktionsniveau døgndækkende. Den radiologiske funktion
ved lægelig vagt udenfor tjenestestedet og biokemi med lægelig dækning i dagtid.
Neurorehabilitering, Palliation, Fysio- og ergoterapi
• Alle funktioner varetages på matriklen svarende til hovedfunktionsniveau.

Ændringer til den faglige profil for Thisted - 2016
Kirurgi
• Luk for modtagelse af akutte patienter på hovedfunktionsniveau (som følge af nuværende udfordringer med lægedækning af det kirurgiske speciale i Thisted) – Funktionen dækkes således, at
kørsel A modtages på nærmeste akuthospital, mens kørsel B og patienter henvist fra egen læge
og vagtlæge modtages på hospitalet i Hjørring

Øjensygdomme
• Funktionen varetages ikke matriklen i Thisted (som følge af der ikke kan skaffes de nødvendige
speciallæger) – Funktionen varetages af Aalborg Universitetshospital
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