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Referat 
 
 
Møde: specialerådsmøde med dialog kardiologiske specialeråd 
Tidspunkt: 31. maj 2022 kl. 13.30-16 
Sted: Kardiologisk konferencerum, Sygehus Lillebælt, Kolding 
 
Deltagere: Kristian Korsgaard Thomsen (SVS), Allan Rohold (SVS), Elsebeth Friis (SHS), Lene 

Svendstrup (SHS), Claus Tveskov (OUH, Svendborg), Jess Lambrechtsen (OUH, 
Svendborg) 
Gæst Ann Dorthe Zwisler  
Kontaktdirektør Bjarne Dahler-Eriksen 
Sundhedsplanlægning regionshuset, Rikke Winther Strunge 

Afbud: Tina Poulsen (OUH) 
Axel Brandes (OUH) 
Flemming Hald (SLB) 
Inge Dørup (Friklinikken) 
Niels Peter Rønnow Sand (SVS) 
Lise Zeuthen (SLB) 
Peter Betton Johansen (Friklinikken) 
Vibeke Brogaard Hansen (SLB) 
 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger 
3) Orientering fra formandsskabet 

- Kristian Korsgaard Thomsen orienterede om henvendelse vedr. udpegning til medicinrådet. 
Medicinrådets fagudvalg vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos 
kræftpatienter.   
I denne omgang bliver det alene onkolog Christina Ruhlmann, der repræsenterer Region 
Syddanmark. Obs på regionens habilitetsregler. Der er en 2 års karensperiode efter 
modtagelse af honorarer fra medicinalfirmaer.  

- Formandsskabet har modtaget henvendelse vedr. deltagelse i nuklearmedicinsk arbejdsgruppe 
vedr. minicyklotroner/vandcyklotroner. Axel Didriksen fra OUH deltager i mødet.  
Bemærkninger bordet rundt er, at det er en forholdsmæssig stor investering for få patienter. 
Hjerte-CT/FFR-CT vil kunne anvendes til mange af patienterne, hvorfor det i princippet alene 
er resterende patienter hvor hjerteperfusionsundersøgelserne er relevante. Det vil være en 
nicheopgave for hjertepatienter og derfor en meget stor investering ifht. patientgruppen. 

- Orientering om henvendelse fra YL vedr. udpegning af en yngre læge til specialerådet. Kristian 
besvarer denne.  

4) Orientering ved direktør Bjarne Dahler-Eriksen 
- Der er nu vedtaget hjerteplan i regionen og alle afdelinger er i gang med implementering. 

Sporet med indkøb af ekg- med beslutningsstøtte kører i akutplanen og håbet er at de gode 

Afdeling:  Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge, 
rws@rsyd.dk 
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erfaringer vil inspirere praktiserende læger til at investere i denne type næste gang der skal 
købes nyt ekg-apparat til praksis. 

- Der er i øjeblikket arbejde med robustgørelse af lægelige specialer. Hvordan gøres 
kardiologien mere attraktiv. Der holdes møde i september, hvor hvert sygehus melder ind med 
to deltagere fra afdelingen. 

- Finanslovsforhandlinger og budgetforhandlinger står for døren og forventeligt i september er 
det plads hvad der skal arbejdes med i de kommende år.  

- Der arbejdes på tiltag til ekko/ventelisteafvikling. Muligvis en model med specialambulatorier i 
afdelingen eftermiddag/aften.  
 

5) Fremlæggelse af Hjerte-PRO og diskussion, v. professor Ann Dorthe Zwisler 
Rikke Blæsbjerg (Kvalitet og Forskning) deltog i dette punkt på video for at kunne overvære 
drøftelsen i specialerådet.  
Præsentation af Hjerte-PRO (materiale vedlagt mødeindkaldelsen) vedr. iskæmiforløb på tværs 
af sygehus/kommuner. Næsten fuldstændig kommunal tilslutning.  
I 1. fase har fokus været på spørgeskemaets udarbejdelse.  
Specialerådet tilslutter sig OUH´s bemærkninger, fokus på at undgå ulighed (manglende 
besvarelse af skema kan være en indikator – hvordan samler man op, kan det være i forbindelse 
med 1. besøg i afdelingen?) samt fokus på hvilke (sekretær)ressourcer der ligger i arbejdsgange.  
 
Afd. B (OUH) fik i et projekt lov til at være undtaget hurtig og klar besked, da man ønskede at 
bruge besvarelsen i PRO-skemaet til en mere stratificeret visitation. 
 
Mit Sygehus appen er blevet anvendt i Region Syddanmark, men der er behov for justeringer i 
visningen da denne p.t. ikke er optimal.  
 
Hjerterehabilitering i 2023 opdateres så der vil ske datafangst direkte i epj til  
Sundhedsdatastyrelsen. Derved ophører behovet for indtastning i DanHeart databasen. I stedet 
oprettes nogle nye koder i LPR3 som indtastes direkte vedr. blodtryk og score ved 
angst/depressionstest. 

 
6) De kardiologiske kvalitetsdatabaser, fokus på Dan-AKS og EPJ, v. professor Jess 

Lambrechtsen 
På sigt skal systemet selv hente data til databaser men for nu kan man selv lægge en regel i epj. 
Her er valgt Dan-AKS. Jess Lambrechtsen illustrerede hvor let der kan registreres i forbindelse 
med epikriseudarbejdelse.  
Det aftales, at han sender skabelon-eksemplet til Kristian Korsgaard Thomsen. 
 

7) Orientering fra regionens afdelinger 
OUH, Svendborg: Claus Tveskov orienterede om en historisk stor nedgang i sygeplejersker i 
afdelingen, som havde fungeret som back-up for andre afdelinger og nu efter covid, 
sygeplejekonflikt og ferieafvikling først de seneste uger igen mærker en lille bedring med 
ansættelse af nye. 
Definitionen af Svendborg ”specialsygehus” fylder også. Bjarne Dahler-Eriksen supplerede med 
bemærkninger om den kommende politiske proces, herunder med borgermøder. 
SHS: Lene Svendstrup orienterede om at man i modsætning til Svendborg ikke mangler 
sygeplejersker men speciallæger. Man mærker dog efterdønninger efter en vinter med covid i 
afdelingen. Pr. 1. november vil der to dage om måneden være ambulatorium med læge og 
sygeplejerske. Da de også dagligt har 1-2 kardiologer og 5 sygeplejersker i Sønderborg er det 
meget udkørende fra Aabenraa. Overvejelse om men på sigt i de decentrale, f.eks. i Haderslev 
måske kunne fokusere mere på digitale muligheder for konsultationer til borgere der havde brug 
for dette.  
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SVS: Kristian Korsgaard Thomsen orienterede om dagambulatoriet i Grindsted, hvor der er 
kardiolog dagligt (undtagen juli) samt fast tilknyttede sygeplejersker, som påsætter måleapparatur 
og står for gennemførelse af belastningstest.  
Allan Rohold orienterede om at der generelt var efterdønninger efter covid samt sygeplejekonflikt 
og deres efterfølgende ferieafvikling. Lange ventelister afvikles kronologisk.  

 
8) Evt.  

Ingen bemærkninger 
9) Næste møder  

- Specialerådsmøde den 22. september 2022 SLB, Kolding  
- Plenarmøde den 17. november 2022. 

 
Form og overvejelser om et fællesmøde jf. kommissoriet blev drøftet kort. Bjarne Dahler-Eriksen 
som kontaktdirektør og Rikke W. Strunge inviteres med til fællesmøder.  
 

 
 


