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Referat 
 

Møde:  Ekstraordinær møde mellem specialerådet for oftalmologi og 
dialogansvarlig direktør 
 

Tidspunkt: 8. december 2021 kl. 16.00 – 17.30. 
Sted: Video-møde 
 

 
 

Peter Sørensen, lægefaglig direktør 
 
Gerda Nørrelykke Møller, ledende overlæge, OUH 
Jakob Grauslund, overlæge, professor, OUH 
Majbrit Lind, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH 
Claus Pommerencke, overlæge, Vejle 
Marie Louise Høgsbro, ledende overlæge, Vejle 
Jacob Thorup, overlæge, Vejle (gæst) 
Martin Thorwest, overlæge, Sønderborg 
Rune Holmbjørn, ledende overlæge, Sønderborg 
Rune Rask, praktiserende øjenlæge, Odense 
Jesper Skov, praktiserende øjenlæge, Fredericia 
Thomas Knutzen, praktiserende øjenlæge, Esbjerg 
  

  
Konsulentbistand:     Helle Bruun, specialkonsulent, Praksisafdelingen 
Sekretariatsbetjening: Solveig Hansen, ac-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning  
 
 
Dagsorden: 
 

1) Afhjælpning af ventetider inden for oftalmologi 
Der er vedvarende lange ventetider i oftalmologi specialet i hele regionen. Derfor har Region 
Syddanmarks koncerndirektion bedt om, at der indhentes overvejelser fra specialerådet for 
oftalmologi om, hvad der kan gøres fremadrettet. Der må gerne tænkes i alternative løsninger, 
f.eks.: 
 

 Flere tilstande der kan gøres færdig i specialelægepraksis frem for henvisninger til 
øjenafdeling 

 Ekstra kapacitet i øjenlægepraksis i forhold til operation for grå stær  

 Er der basis for at etablere gammeldags ”overlægeambulatorie på hospitalet” efter 
arbejdstid 

 Ændring i opfølgningsforløb 

 Ændring i prioritering af opgaver 

 Ny teknologi, nye muligheder? 

 Etc. 
 

  

Afdeling:  Sundhedsplanlægning Udarbejdet af:  
Journal nr.: 21/64354 E-mail:   Solveig.Hansen@rsyd.dk 
Dato:   14. december 2021 Telefon:   2159 8479 
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Til orientering er indsat de seneste ventetider vedr. grå stær og Våd AMD 

 
  Kilde: Mit Sygehusvalg 
 

Referat:  
Dialogansvarlig direktør Peter Sørensen indledningsvis om en drøftelse af om ventetiderne er 
korrekte?  
 
Der var enighed om at ventetiderne fluktuerer. Det bemærkedes fra OUH ´s side at ventetiderne for 
grå stær er opgivet til operation ved bedøvelse 52 uger. De fleste behandlinger foregår ved lokal 
bedøvelse her er ventetiden 17 uger. Sønderborg har under normale omstændigheder 4 ugers 
ventetid og 1 uge til operation for grå stær. På grund af sygeplejestrejken er der pt. 100 patienter, 
som ikke er placeret. 
 
Enighed om, at ventetider er mest kritisk er i forhold til udredning og behandling af våd AMD. Våd 
AMD er en regionsfunktion i specialevejledningen for oftalmologi og kan ikke umiddelbart flyttes ud 
i speciallægepraksis. Det er imidlertid et område i stærk vækst grundet den demografiske udvikling. 
Våd AMD kræver livslang behandling med gentagene injektioner og kontroller. 
 
Sygehus Sønderjylland oplever at øjenlægepraksis i Sønderjylland har lange ventetider, når 
patienter med behov for behandling på hovedfunktionsniveau henvender sig. OUH og Sygehus 
Lillebælt oplever ikke tilsvarende udfordringer med øjenlægepraksis i deres optageområde. 
Der er behov for at alle regionens øjenlægepraksis koordinerer ferie, så det undgås, at patienter på 
hovedfunktion bliver henvist til øjenafdelingen på sygehuset. 
 
 
I forhold til overtidsarbejde og Frivilligt ekstraarbejde (FEA) på øjenafdelingen er honoreringen ikke 
tilstrækkelig, da sygehuslægerne sammenligner med, hvad de kan tjene i det private. 
 
Quasi-speciallægeaftaler kan være en mulighed. Sygehuset stiller undersøgelses og 
behandlingsfaciliteter til rådighed. Lægens aktiviteter i henhold til aftalen afvikles uden for 
almindelig arbejdstid sen eftermiddag samt eventuelt i weekender. 
 
Øjenafdelingerne oplever at få henvisninger fra andre sygehusafdelinger, som i stedet burde 
varetages i øjenlægepraksis. Neurologisk afdeling sender f.eks. henvisninger om 
synsfeltsundersøgelser. 
 
Løsningsforslag og aftaler: 

 Øjenlægepraksis vil gerne øge kapaciteten. Helle Bruun, Praksisafdelingen inviterer Rune 
Rask til en indledende drøftelse af muligheder herfor, merarbejdsaftale – assisterende 
speciallæge mv. 

 Helle Bruun, Praksisafdelingen inviterer til et møde med øjenlægepraksis i Sønderjylland 
angående lange ventetider mv. Forinden sender Rune Holmbjørn, ledende overlæge, 
Sønderborg en konkretisering til Helle Bruun om de emner, som ønskes drøftet. Jesper 
Skov, praktiserende øjenlæge, Fredericia og repræsentant for Danske Øjenlægers 
Organisation inviteres også med. 

Sygehus/klinik

Ventetid til 

undersøgelse

Ventetid 

til 

behandling Data opdateret

Ventetid til 

undersøgelse

Data 

opdateret

Offentlig  OUH Øjenafdeling E (Odense), Odense Universitetshospital - Svendborg (Odense)29 uge(r) 52 uge(r) 03-12-2021 3 uge(r) 03-12-2021

Offentlig  SHS Øjensygdomme Ambulatorium (Sønderborg), Sygehus Sønderjylland (Sønderborg)16 uge(r) 4 uge(r) 24-11-2021 4 uge(r) 24-11-2021

Offentlig  SLB Øjenambulatorium (Vejle), Sygehus Lillebælt (Vejle)26 uge(r) 6 uge(r) 22-11-2021 8 uge(r) 22-11-2021

Operation for grå stær Udredning af våd AMD
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 Det undersøges angående harmonisering af billeddiagnostik mellem øjenlægepraksis og 
speciallægepraksis. 

 Jacob Thorup, overlæge, Vejle og Jakob Grauslund, overlæge, professor, OUH udarbejder 
en beskrivelse af mulighederne for opgaveglidning i første omgang som testprojekt inden 
for behandlingen af våd AMD, så dele af behandlingen/kontroller evt. kan varetages i 
øjenlægepraksis. Beskrivelsen sendes til Rune Holmbjørn, ledende overlæge, Sønderborg, 
med henblik på drøftelse i den nationale Task Force på øjenområdet jf. nedenstående 
punkt 2. 

 Gerda Nørrelykke Møller, ledende overlæge, OUH, kontakter relevante 
specialeråd/neurologisk afdeling mhp.at drøfte, hvordan det sikres, at der ikke henvises 
patienter til øjenafdelingen, som i stedet kan følges i øjenlægepraksis. 

 Takst for bilateral katarakt bør undersøges (DRG- takst) DRG-udvalget under Dansk 
Oftalmologisk Selskab arbejder på at få oprettet en DRG-takst for bilateral 
kataraktoperation. Men Regionen kan måske skubbe på? 

 
 

2) Orientering om Task Force på Øjenområdet 
Danske Regioners Sundhedsdirektørkreds har nedsat en Task Force med udvalgte 

organisationer og eksperter, som skal komme med løsningsforslag til at håndtere misforholdet 

mellem efterspørgsel og ressourcer på øjenområdet. Primært fokus er våd AMD.   

Region Syddanmarks repræsentant i Task Forcen er Rune Holmbjørn, ledende overlæge, 

Sønderborg.  

Der er programsat fire møder i 2022, hvor det første møde finder sted den 10. januar og det 

sidste møde finder sted den 15. juni 2022. 

Referat: 
Behandlet under punkt 1 

 

3) Drøftelse af hvornår næste dialogmøde skal placeres 

Referat: 
Punktet blev ikke drøftet på mødet, der tages kontakt til specialerådsformand (ref.). 
 

4) Eventuelt 
Intet 


