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Referat 
 
Møde:  Dialogmøde mellem specialerådet for karkirurgi og dialogdirektør 

 
Tidspunkt: 13. november 2020, kl.8.00- 9.20 

 
Sted Video 
 
Deltagere: 
 
 
 
 
 
Afbud 

Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, OUH 
Jes Sanddal Lindholt, overlæge og professor, OUH 
Cengiz Akgül, overlæge, OUH 
Kim Christian Houlind, ledende overlæge, SLB 
Jan Hermansen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning 
 
Hans Ravn, overlæge, SLB 

  
 
Dagsorden: 
 

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

Jes Sanddal Lindholt gennemgik nyt kommissorium for specialerådene, herunder baggrunden for 
opdatering af kommissorium, opgaver til specialeråd samt specialerådenes muligheder for at inddrage 
andre specialer og faggrupper i møder. Bjarne Dahler-Eriksen supplerede med at der ved 
opdateringen af kommissorium for specialerådene blev lagt vægt på en lidt bredere faglig 
repræsentation. I forhold til at drøfte behandling er det dog fastholdt, at specialerådet er et lægeligt 
organ, der drøfter behandling og giver lægefaglig rådgivning. Med det årlige fællesmøde er 
deltagerkredsen imidlertid bredt ud til andre faggrupper.  
 
Deltagerkredsen blev drøftet. Det karkirurgiske specialet er kun placeret Odense og Kolding, hvorfor 
specialerådet har en relativ lille deltagerkreds. Der er mulighed for at supplere med yderligere 
medlemmer, og der skal være en uddannelsesansvarlig læge. Det blev aftalt, at de 
uddannelsesansvarlige overlæger samt de forskningsansvarlige overlæger fra både Odense og 
Kolding inviteres med.  
 
I forhold til samarbejdsflader kan den radiologiske intervention give anledning til at invitere radiologer. 
I fællesmøder kan lægelig deltagelse herudover være relevant fra anæstesiologer (hjerteintensivister) 
og kardiologer. Temamøder kan også inkludere sygeplejersker.  
 
Der var enighed om fastholde specialerådsmøder for læger inden for det karkirurgiske speciale, mens 
der årligt kan afholdes fællesmøde, hvor flere specialer og flere faggrupper inviteres.  
 
Formandskab blev drøftet. Punktet tages op, når de uddannelsesansvarlige overlæge er kommet med.  
 
Formålet med specialerådet blev drøftet. Formålet er at sikre lægefaglig rådgivning og lægefagligt 
samarbejde inden for specialet på tværs af sygehuse, samt på tværs af specialer. Herudover kan 
specialerådet bringe eksempelvis nye behandlingsmetoder op, eller blive bedt om at bidrage til 
planlægningsopgaver i regionen. Endelig har specialerådet en opgave med at sikre faglig 
harmonisering af udredning og behandling inden for specialet.  

Afdeling:  Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Jan Hermansen 
Journal nr.:  E-mail:   jhe@rsyd.dk 
Dato:   13. november 2020 Telefon:   30697992 
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Der kan nedsættes undergrupper under specialerådet, hvor nogen tager lead på en ny opgave. Det 
kan eksempelvis være harmonisering af behandling eller konkrete projekter.  
 
 

2) Samarbejde med dialogansvarlig direktør 
 

Bjarne ønsker at deltage i 1-2 møder årligt, og opfordrede til, at specialerådet planlægger møder et år 
frem. Det forventes, at det typisk vil være specialerådet, der bringer emner op til drøftelse med 
dialogansvarlig direktør. Dagsorden og referat fra alle møder i specialerådet sendes til Bjarne, så han 
er orienteret og har mulighed for at spørge mere ind til emner.  
 
Specialerådet har hidtil primært kommunikeret pr. mail. Det blev aftalt, at der opstilles et årshjul, så 
kvartalsvise møder i specialerådet sikres, i kombination med 1-2 møder med dialogansvarlig direktør, 
herunder fællesmøde. Møder i selve specialerådet kan findes sted pr. video, og vil også kunne 
omfatte sager, der hidtil har været drøftet løbende. Ved at henlægge drøftelser til specialerådet sikres 
bredere deltagelse og dermed større følgeskab.  
 
Med henblik på at få lagt aftaler i Bjarnes kalender tages kontakt til hans sekretær: 
Tine Thorup Albjerg, TTA@rsyd.dk, Tlf. +45 3051 2102  
 
Der planlægges efter et fællesmøde før sommerferien. Deltagerkreds overvejes, herunder fra andre 
specialer og faggrupper.  

 
 

3) Orientering om strategiske indsatser på regionsniveau  

Bjarne orienterede om, at Region Syddanmark generelt er en velkørende region i forhold til 
behandlingsresultater og økonomi. Regionen har valgt at organisere sig relativt decentralt. Hvis 
der er spørgsmål til regionale indsatser, kan det bringes op.  

Til dagsorden var vedhæftet rapport fra forskningsprojekt fra OUH for velfungerende 
telemedicinske løsninger. Som resultat af projektet er der udarbejdet en hjemmeside med en 
søgbar database, der giver et overblik over telemedicinske løsninger til sundhedsvæsenet: 
https://telemedicine.cimt.dk/. Her er det muligt at søge i over 300 artikler om telemedicin, filtrere 
søgningen på fx specialer, teknologi eller klinisk effekt samt orientere sig i dataekstraktionen og 
datavurderingen fra artiklerne.  

Det kan være relevant at anvende telemedicin både direkte med borger, i samspil med 
praktiserende læge eller i samarbejde med kommunal sygeplejerske.  

Kim oplyste, at SLB har opnået gode erfaringer med sårkontroller pr. video. Det blev aftalt, at SLB 
på næste møde i specialerådet fortæller om disse erfaringer.  

 

4) Indledende drøftelser af faglige retningslinjer inden for det pågældende speciale 

Der er tale om et lille speciale, der hidtil ikke har arbejdet meget med fælles retningslinjer. Der findes 
således kun få nationale retningslinjer. Der var opbakning til i højere grad at arbejde evidensbaseret, 
og til at arbejde med regionale retningslinjer, der kan understøtte den bedste behandling til borgerne i 
regionen. Hvis der er divergerende behandlinger på sygehusene i regionen, bringes dette op i 
specialerådet. 
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Patientoplysninger i henvisninger kan være et emne til drøftelse i specialerådet eller i en undergruppe. 

 
5) Evt. øvrige faglige emner 

Årsrapporter kan være et emne til drøftelse.  
 
 
 

6) Behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer på OUH  
 

I Region Syddanmark foretages varicebehandling i Brørup af læger fra Sygehus Lillebælt Kolding. 
Administrativt hører Brørup under SVS. 

Sygehus Lillebælt Kolding samt OUH Odense har regionsfunktion for behandling af recidiv varicer og 
varicer med komplikationer. OUH oplever, at der ikke henvises patienter, idet stort set alle 
varicebehandlinger finder sted i Brørup. Undtagelsen kan være patienter med særlige komplikationer.  

Det var anerkendelse af varicebehandlingen i Brørup, men opmærksomhed om betydelig distance for 
borgere fra visse dele af regionen.  

Specialeplanen ønskes fastholdt. Der er dog ikke aktuel forventning om, at OUH i større omfang 
kommer til at behandle varicer.   

 
7) Næste møde 

 

Der lægges op til et fællesmøde før sommerferien 2021. Specialerådet afklarer dagsorden og inviterer 
til fællesmøde, Herudover udarbejder specialerådet et årshjul og sikrer heri et årligt dialogmøde med 
dialogansvarlig direktør og sekretær fra Sundhedsplanlægning.  


