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Referat 
 

Møde:  Dialogmøde mellem specialerådet for intern Medicin: Hæmatologi 
og dialogdirektør 
 

Tidspunkt: 27. oktober 2020 kl.10.00- kl. 12.00 
 

Sted Kløvervænget 6, Indgang 93, 13. sal, OUH eller virtuel deltagelse: 
 

 
Deltagere: 
 
 

Kim Brixen, lægefaglig direktør, OUH 
 
Hanne Vestergaard, ledende overlæge, OUH 
Niels Abildgaard, specialeansvarlig overlæge, OUH 
Mikael Frederiksen, overlæge, OUH (SHS) 
Claus Marcher, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH 
Maja Hinge, specialeansvarlig overlæge, SLB 
Torben Plesner, professor, SLB 
Per Trøllund Pedersen, SVS 

  
 
Referat: 
 

1) Nyt kommissorium (Bilag, kommissorium og forslag til forretningsorden) 

 
Sammensætningen af specialerådets blev drøftet, og det blev besluttet at specialerådets 

medlemskreds suppleres med en yngre læge i starten af sit uddannelsesforløb for at sikre 

kontinuitet.  (Maja Hinge og Hanne Vestergaard sørger for udpegningen af en yngre læge) (Ref: 

Den yngre læge i specialerådet bliver Tine Nielsen (HU læge – p.t. i Vejle). 

Formandskabet kommer til at bestå af Hanne Vestergaard som formand og Maja Hinge som 

næstformand. 

Specialerådets opgaver blev drøftet, i den forbindelse blev følgende punkter nævnt: 

 De specialeansvarlige læger bedes melde ind hvilke retningslinjer, der bør drøftes i 

specialerådet 

 Alle medlemmer i specialerådet bedes melde emner ind til drøftelse i specialerådet 

 Diverse høringsspørgsmål rundsendes af formanden til specialerådets medlemmer 

Dialogansvarlig direktør understregede vigtigheden af at specialerådet kan melde ind i god tid, hvis 

der er nye behandlingsmetoder mv., som der skal budgetteres med fremadrettet eller i øvrigt 

kræver tilpasninger.  

Kim Brixen anbefalede ligeledes at specialerådet har emnet ”specialeplanlægning” på, som et fast 

punkt på dagsorden. F.eks. gennemgang af de formaliserede samarbejdsaftaler. Vigtigt at have 
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klarhed over området, inden Sundhedsstyrelsen igangsætter processen om en ny 

specialeplansrunde. 

Hanne Vestergaard orienterede om en drøftelse med Sundhedsstyrelsen omkring varetagelse af 

den hæmatologiske udefunktion i Aabenraa. Sundhedsstyrelsen konkluderede at udefunktionen 

virker, som en hensigtsmæssig måde at organisere området på, der tager højde for gode 

patientforløb og samtidig sikrer høj faglig kvalitet. 

Fællesmøder planlægges afholdt i maj/juni 2021 og afholdes med deltagelse af dialogansvarlig 

direktør, sygeplejersker (hver matrikel udpeger en sygeplejerske), derudover inviteres hæma-

patologer til fællesmødet. Afhængig af emnet for fællesmødet inviteres relevant kommunal kontakt.  

Hanne Vestergaard og Maja Hinge kommer med forslag til et program for fællesmøde, ligesom de 

fastlægger dato for mødet. 

 
2) Samarbejde med dialogansvarlig direktør 

 
Kim Brixen deltager i det årlige dialogmøde og fællesmøde og står til rådighed for løbende dialog 
med specialerådet i fornødent omfang. 

 
 
 

3) Orientering om strategiske indsatser på regionsniveau (Orientering ved dialogansvarlig 

direktør) 

Kim Brixen orienterede om at litteraturgennemgangen viser, at risikoen ved at overgå til virtuelt 

rum er meget lille. Den gennemgåede litteratur indeholder ikke studier på hæmatologiske 

patienter. 

Hvis der skal ske en systematisk ændring på området, som sikrer at de telemedicinske løsninger 

anvendes i højere grad, så kræver det, at man vælger en patientgruppe, hvor man som standard 

supplerer med en telemedicinsk løsning, video eller telefon. Det kan overvejes at inddrage 

erfaringer fra f.eks. Ærø og Region Nordjylland, hvor patienten har mulighed for at få foretaget 

de objektive undersøgelser på nærsygehus eller sundhedshus, undersøgelser som kan følges 

op af en video - eller en telefonkonsultation. Mit sygehus app. kan også understøtte denne 

proces.  

Der er en del ældre patienter inden for hæmatologi, som har det svært med telefonsamtale og 

hvor den pårørende må overtage samtalen. Der er dog også gode erfaringer med at gennemføre 

videomøder ved ikke kliniske undersøgelser samt ved pårørendeinddragelse. Internt er 

videokonferencer på tværs af afdelinger i regionen et stort plus. 

Konklusionen blev at specialerådet vil sætte emnet ”Virtuelle” konsultationer på dagsordenen for 

et specialerådsmøde, og at Hanne Vestergaard og Maja Hinge ser på, hvilke patientgrupper, der 

er særligt egnede til virtuelle konsultationer. 
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4) Indledende drøftelser af faglige retningslinjer inden for det pågældende speciale 

 Hvilke retningslinjer findes i specialet 

o Nationale 

o Regionale 

 Hvordan er retningslinjerne implementeret i Region Syddanmark og er de 

implementeret ensartet på tværs af sygehusenheder? 

 Fokus på at kliniske retningslinjer skal implementeres i hele regionen og ikke kun 

på sygehusene. 

 Er der områder hvor der er tvivl om hvordan retningslinjer anvendes? 

 Er der retningslinjer på vej i specialet? 

o Kan disse få betydning for de enkelte afdelingers udrednings- og 

behandlingskapacitet? 

En mulighed for at vurdere, hvorvidt de nationale retningslinjer implementeres ensartet i Region 

Syddanmark er at konsultere kvalitetsdatabaserne. Et eksempel er, at regionen muligvis udreder 

forholdsvis flere patienter end andre regioner- kan dette give overvejelser i forhold til en evt. 

tilsyneladende lidt dårligere overlevelse for visse patientkategorier i Region Syddanmark. En anden 

overvejelse er at lave nogle undersøgelser af, om der er en sammenhæng mellem social status og 

overlevelsesrater. 

Opmærksomheden blev henledt på vigtigheden af, at hæmatologien i Region Syddanmark har 

tydelige strukturer og protokoller og et samarbejde på tværs af sygehusafdelingerne, som sikrer en 

høj kvalitet i behandlingen på nærsygehuset. Ligesom at der eksisterer et samarbejde med 

fagfæller i udlandet.  Institut for regional sundhedsforskning understøtter ligeledes arbejdet med at 

holde fokus på kvalitet og udvikling. 

I forhold til de regionale retningslinjer (instrukser), så vil Hanne Vestergaard og Maja Hinge arbejde 

videre med dette område, så der sikres ensartede instrukser med rubrik, som tager højde for lokale 

forhold på det enkelte sygehus.  

 
5) Evt. øvrige faglige emner 

a. Databaser 

i. Årsrapporter bør drøftes i specialerådene. 
ii. Sammenkobling til de faglige retningslinjer 

b. Styrkelse af hovedfunktionsniveau i specialerne 

c. Personlig medicin 

d. Lærings og kvalitetsteams 

Der planlægges en gennemgang af årsrapporterne, som en forberedelse hertil, sender Hanne 

Vestergaard årsrapporteringerne til gennemgang og kommentering hos de specialeansvarlige 

overlæger på OUH. Dette med henblik på at se på, hvordan vi som region står i forhold til de øvrige 

regioner. 

I forhold til styrkelse af hovedfunktionsniveauet, så er det jf. specialevejledningen for hæmatologi 

kun indledende udredning på mistanke om visse hæmatologiske sygdomme, som kan varetages 

på hovedfunktionsniveau. 
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I forhold til personlig medicin er der behov for at få beskrevet, hvordan man arbejder med dette 

område på tværs af relevante specialer.  

Behovet for lærings -og kvalitetsteam viser sig måske i forbindelse med gennemgang af 

årsrapporterne. 

 
6) Næste møde 

Næste ordinære møde i specialrådet planlægges afholdt om tre måneder (ref.: 3. februar 2021), og 

fællesmødet i maj/juni 2021 (ref.: 16. september 2021). 


