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Spørgsmål:
S. 16: Den faglige begrundelse for etablering af patologifunktion på Bispebjerg Hospital (udefunktion ledet af Rigshospitalet) var i sin tid, at det ville muliggøre en hurtigere og mere effektiv svarproces ifm. operationer, hvor der skulle tages prøver til analyse af mulig malign cancer mv. Har jeg
forstået det korrekt, at patologifunktionen på Hillerød Hospital flyttes til Herlev, eller bibeholdes
den på Hillerød, men ledes af Herlev? Hvis den flyttes til Herlev, hvordan harmonerer det så med
den faglige begrundelse, der blev brugt i forhold til Bispebjerg?
Svar:
Begrundelsen for at sammenlægge patologiafdelinger var en forbedring af kvaliteten i diagnostikken gennem bedre muligheder for subspecialisering, samt en mere rationel udnyttelse af apparatur
og personale.
Det er korrekt, at udefunktionen i patologi på Hillerød Hospital lukkes pr. 1. januar 2013, og at aktiviteten flyttes til Herlev Hospital. Dette vurderes at være i overensstemmelse med begrundelsen
om bedre subspecialisering og mere rationel udnyttelse af apparatur og personale, som var argumenterne både i forbindelse med sammenlægning af både Bispebjerg Hospitals patologiafdeling
med Rigshospitalet og Hillerød Hospitals patologiafdeling med Herlev Hospital.
Vurderingen fra bl.a. Herlev Hospital har været, at der i lyset af prøvevolumen på de enkelte afdelinger og mulighederne for rekruttering og fastholdelse af personale var behov for at samle de patologiske funktioner i Herlev. En vurdering der ikke har været tilsvarende for Rigshospitalets udefunktion på Bispebjerg Hospital. Efter sammenlægningen på Herlev vil de faste, multidisciplinære
lægekonferencer og peroperative frysesnitsundersøgelser i Hillerød fortsat finde sted, og der vil ske
en udbygning af prøvetransporter mellem de to hospitaler. Dermed fastholdes samlet et højt serviceniveau, der understøtter sammenhængende og effektive patientforløb.

