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Referat  
 
 
Møde: Dialogmøde i specialerådet for plastikkirurgi  
Tidspunkt: 15. juni kl. 10.15 – 11.15 
Sted: Virtuelt 

 
 

Deltagere: 
Peter Sørensen                Lægelig direktør, SHS 
Vibeke Koudahl  Specialeansvarlig overlæge, Plastikkirurgisk afdeling, OUH, udefunktion SLB 

(formand) 
Jens Ahm Sørensen      Professor/overlæge, Plastikkirurgisk afdeling, OUH  
Anders Gravergaard  Ledende overlæge, Plastikkirurgisk afdeling, OUH (næstformand) 
Ann Udesen     Specialeansvarlig overlæge, Plastikkirurgisk ambulatorium, SVS 
Jesper Halling    Overlæge, Plastikkirurgisk ambulatorium, SVS 
Sara Treldal Dige   AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Regionshuset 
 
Afbud: 
Camilla Bille     Overlæge, Plastikkirurgisk afdeling, OUH 
 

1. Velkomst og præsentationsrunde 
Intet til referat. 

 
2. Drøftelse af årsrapport 2020 fra Dansk Melanom Database – Rapporten foreligger til 

kommentering, høringsversionen er vedhæftet som bilag. 
Rapporten har været drøftet på OUH tidligere. Det kunne være ønskeligt, hvis der fremad- 
rettet kom noget med i rapporten vedr. patientinddragelsesperspektivet.  

 
3. Drøftelse af indrapportering af rekonstruktiv brystkirurgi til DBCG (Danish Breast 

Cancer Group) – Der skal indenfor kort tid opstartes indrapportering fra plastikkirurgien 
vedr. de rekonstruktive indgreb 
Der samarbejdes om dette i kirurgisk udvalg i DBCG. Det bliver både læger og  
andre faggrupper, der skal stå for indrapportering fra de plastikkirurgiske afdelinger i Region 
Syddanmark.   

 
4. Evaluering af Melanom (modermærkekræft) MDT online deltagelse fra Vejle og Esbjerg 

Det giver fortsat god mening, at Vejle og Esbjerg deltager i møderne i Melanom 
Multidisciplinært Team online.  

 
Kørsel: 
Det opleves, at patienter ofte ikke er informeret om regler ift. kørsel, når de vælger et andet 
hospital. Der har tidligere været gjort en indsats for at informere praktiserende læger, men 
uden ønsket effekt.  
 

Regler om kørsel fremgår af nedenstående link, der evt. kan videreformidles.  
https://www.regionsyddanmark.dk/wm406203 

Afdeling:  Sundhedsplanlægning 
 
Dato:   10. august 2021 
 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm406203
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Linket kan evt. sendes til praktiserende læger. Det er den læge eller sygeplejerske, der 
informerer om muligheden for frit sygehusvalg, der har forpligtelsen til at informere om, at man 
muligvis ikke har ret til kørsel, hvis man vælger et andet sygehus pga. lang ventetid. 

 
5. Status vedr. revision af speciallægeuddannelsen 

Udmelding fra Sundhedsstyrelsen afventes.  
 

6. Status vedr. den kommende specialeansøgningsrunde 
Udmelding fra Sundhedsstyrelsen afventes. Der er fra specialerådet ønske om at blive 
informeret tidligst muligt. I udgangspunktet skrives der til hospitalernes hovedpostkasser, som 
så videreformidler til de relevante afdelinger. Specialerådsformændene informeres typisk, når 
der er behov for faglig rådgivning, men der er opmærksomhed på ønsket om så tidlig 
information som muligt.  
 

7. Dato for næste møde – Sara Treldal Dige indkalder til nyt videomøde af en times varighed i 
november måned, om muligt gerne tirsdag eller fredag og først eller sidst på dagen.  
 

8. Eventuelt 

 Det blev aftalt, at der skal ses nærmere på mulighed for biopsi og foto forud for 
henvisning. Der er gode erfaringer med dette i Region Midtjylland (Aarhus). Der har 
tidligere været taget kontakt til Aarhus Universitetshospital herom. Det undersøges, om 
der ligger skriftlige aftaler, der kan tages udgangspunkt i. Praksisafdelingen inddrages 
ift. honorering.  

 Der opleves kapacitetsudfordringer på OUH, man får i perioder mange patienter fra 
andre regioner. Regler ift. kapacitetsudfordringer er tidligere kortlagt. Næste skridt er at 
der evt. skal udarbejdes et datagrundlag, der belyser problemets omfang.  

 Der er kapacitetsudfordringer ift. hudcancerpatienter på alle sygehusenheder. På SVS 
behandles maligne melanom patienter fremadrettet i Esbjerg. Patienter der er i et 
kontrolforløb fortsætter i Åbenrå, indtil forløbet er afsluttet. I Åbenrå er der alt for 
mange patienter i forhold til lægetimer og dermed alt for lange ventetider. Derfor er det 
herudover planlagt, at alle med hudcancer i ansigtet skal behandles i 
Esbjerg/Grindsted. Der er ikke aftalt dato for opstart af dette. Forslag til løsning er flere 
deltids-ydernumre til speciallægepraksis fordelt i regionen mhp. aflastning af 
sygehusene. Der skal trækkes tal, der kan belyse problemstillingen og mulighed for 
flere deltids-ydernumre skal undersøges.  

 Overlæge Michael Rose, Plastikkirurgisk ambulatorium, SVS blev udpeget til 
specialerådet som forskningsrepræsentant, men er ikke ansat længere. Det blev aftalt, 
at der ikke udpeges en anden i stedet, men at Jens Ahm Sørensen dækker Michael 
Roses funktion. Vibeke Koudahl og Camilla Bille er desuden også forskningsaktive.  

 


