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1) Årsrapporter – foreløbige resultater – bordet rundt 

Der er endnu ikke udkommet hæmatologiske årsrapporter.  

Generel drøftelse vedr. indberetninger. Det ser ud til at indberetninger vedr. nydiagnosticerede 
fungerer fint. Afdelingerne kan selv trække disse lister. Derimod er det mere problematisk med 
indberetninger undervejs i behandlingsforløbet, men måske kan data her trækkes i LIS-
systemerne. Kim Brixen foreslog at afdelingerne trækker lister ud for hver måned, for at sikre sig at 
registreringerne fungerer. Hanne Vestergaard beder Helle Bøgh Jørgensen om at lave et sådant 
udtræk. Hvis det er muligt at få et brugbart udtræk informeres de øvrige afdelinger om metoden. 

2) Samarbejde på tværs af matriklerne (herunder forventet udvikling, ønsker, ambitioner og 
status) 
Der er generelt et godt samarbejde på tværs af de hæmatologiske afdelinger i Region 
Syddanmark. Der samarbejdes bl.a. om at sikre gode forløb for de terminale patienter. De 
multidisciplinære teamkonferencer er velfungerende.  Når der er behov for 
knoglemarvsundersøgelser bliver der sørget for varsel i god tid. 
 
I forhold til forskning, så er der opmærksomhed på at sende patienter, derhen hvor der er en 
relevant protokol.  Der arbejdes på at udvikle en landsdækkende database, som giver et overblik 
over protokoltilbud. 
 
Der kan være forskelle i tilgang til behandlinger, og Kim Brixen opfordrede til, at disse ting 
diskuteres i de enkelte sygdomsspecifikke fora – bl.a. i relation til MDT-konferencerne. 
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3) HU-læge-situationen 

Hæmatologisk afdeling, OUH mangler HU- læger: Normalt har OUH 6 læger i HU-forløb, men 
grundet forskellige omstændigheder, f.eks. barsel har OUH hen over sommeren 2022 kun 1 læge i 
HU- forløb. Der blev drøftet hvordan man kan tage højde for disse tilfældige omstændigheder, der 
betyder at en hæmatologisk afdeling kommer til at mangle HU- læger, hvilket er et problem både 
rekrutteringsmæssigt og i forhold til vagtdækning. I den forbindelse takkede HV for, at både SVS 
og SLB ser velvilligt på evt. at omlægge nogle forløb, når behovet har meldt/melder sig. 
 

 
4) Sygeplejerskesituationen – herunder opgaveglidning. Eksempler på ændrede arbejdsgange 

Der er generelt mangel på sygeplejersker. Derfor er der iværksat særlige tiltag i forhold til at 
fastholde nye sygeplejersker. Derudover bliver der ansat social -og sundhedsassistenter, samtidig 
sker der en opgaveglidning, så social og sundhedsassistenter kan give transfusioner.  
 
For at aflaste sygeplejerskerne for administrative opgaver har OUH ansat 3 sundhedssekretærer.  
I forhold til vagtdækning, så har OUH indført at fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister også 
indgår i vagt. I de sidste 9 år har ambulatoriesygeplejersker også haft vagter på sengeafdelingen, 
og afd. X opfordrede til, at andre afdelinger gør det samme, så vi er fælles om at løse problemet 
med mangel på sygeplejersker. 
 

 
5) Hjemmebehandlinger og udviklingspotentiale i forhold til dette 

Der er allerede en række behandlinger, som varetages i eget hjem, f.eks. behandling med Vidaza, 
Cytosar og Velcade. OUH anvender bl.a. PRO-data til at følge patienter, som får 
hjemmebehandling. Det er primært patienter, som kan tage medicinen selv, som får tilbudt 
hjemmebehandling, men der foreligger samarbejdsaftale med de syddanske kommuner om hjælp 
til Vidaza, Velcade og cytosar i hjemmet. 
Maja Hinge foreslog, at vi arbejder med hjemme-Daratumumab som det næste. 
 

 
6) COVID-19 vaccination af immunsvækkede 

Det går gnidningsfrit med at få patienter meldt ind til det tredje stik. Der bygges videre på de 
tidligere erfaringer. 
 

 
7) Eventuelt 

Tine Nielsen går på barselsorlov. Ref.: Maja Hinge har efterfølgende oplyst, at Katrin Bamdeg- 
Hvolbek indtræder i specialerådet, som suppleant for Tine Nielsen. 
 
De regionale team-møder genindføres i foråret. Her kan bl.a. drøftes vedligeholdelses-behandling. 
Se punkt 2. 
 
Speciallægeuddannelsen blev drøftet. En nylig inspektorrapport fra afd. X problematiserede, at 
HU-læger i hæmatologi i Region Syd har kortere tid på specialafdeling end man har i de andre 
uddannelsesregioner. Inspektorrapporten vedhæftes dette referat. 
 
Tak for et godt møde 
 
Maja og Hanne 
 


