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Mødereferat 
 
 
Møde: Dialog med kontaktdirektør 
Tidspunkt: 16. september 2021 
Sted: videomøde 
 
Deltagere: Kristian Korsgaard Thomsen 

Flemming Hald 
Lene Svendstrup  
Lise Zeuthen 
Bjarne Dahler-Eriksen 
Rikke Winther Strunge (referent) 
 

Afbud: Axel Brandes 
Allan Rohold 
Tina Svenstrup Poulsen 
Claus Tveskov 
Henrik Steen Hansen 
Ida Ransby Schneider 
Inge Dørup 
Niels Peter Rønnow Sand 
Jess Lambrechtsen 
Mikkel Hougaard 
Peter Betton Johansen 
Vibeke Brogaard Hansen 
 

 

Kardiologisk specialerådsmøde med kontaktdirektør 
 
Der er i den seneste uge kommet betydeligt forfald til mødet, som dog efter drøftelse mellem formand 
og næstformand afholdes i det omfang det er muligt.  
 
1) Orientering fra regionens afdelinger 

SVS: Kristian Korsgaard Thomsen orienterede, at alle stillinger p.t. er besat, inkl. 
uddannelsesstillinger. Afdelingen har båret præg af byggeri ifbm. lægeuddannelsen.  
På lipidområdet har man på SVS allerede længe været i gang med anvendelse af PCSK9 
hæmmere – og opsporing af familiær hyperkolesterolæmi, samt vejledning til almen praksis om 
henvisningskriterier. Nu er der også etableret en database til indberetning vedr. FH. Der kører p.t. 
en proces med regionen omkring afregning og baseline. 
Ifht. rehabiliteringsdatabasen ser tallene for SVS ikke så gode ud som forventet. Der er behov for 
afklaring af efter hvilke kriterier RKKP trækker data til opgørelserne – og hvordan man på 
sygehusene må trække data til at gennemgå de udtagne patientforløb. Kristian Korsgaard 
Thomsen tager fat i administrationen for formalia vedr. godkendelse til at trække data.  
 
SLB: Flemming Hald orienterede om, at der har været ombygning i Vejle det seneste 1-1½ år og 
Kolding står for tur.  
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På lipidområdet står arbejdet med udbygning lidt stille i Vejle, da man har mistet en kollega, som 
havde ansvaret for klinikken. Det kommer nok først rigtigt op og køre til foråret 2022. Der er dog 
stadig en klinik i Kolding. 
Generelt er der en stigende ventetid i afdelingen, 22-25 uger for nyhenviste. Man visiterer dog 
differentieret ud fra henvisningen, så man kan tage patienter ind med kortere ventetid og altid ved 
tiltagende symptomer i ventetiden. Der er rum til ansættelse af yderligere 1-1½ kardiolog i Sygehus 
Lillebælt.  
Pt. er man dog også udfordret af efterdønninger fra sygeplejestrejken, da sygeplejerskerne skal 
afholde ferie. Der er også flere henviste det seneste halvår end tidligere. De er i dialog med de 
praktiserende læger om henvisninger.  

  
OUH, Bjarne Dahler-Eriksen orienterer ikke på vegne af afdelingerne, som har meldt afbud til 
mødet men bekræfter, at man også på OUH mærker konsekvenserne dels af at ca. 65-70 
sygeplejersker i kard.lab. og ambulatorier har været udtaget til strejke og nu efterfølgende skal 
afholde ferie.  
 
SHS: Lene Svendstrup deltog alene i slutningen af mødet pga. overlapning af andet møde. Hun 
oplyser kort, at der i SHS er stabilt leje på aktivitet.  

 
2) Orientering fra og samarbejde med den dialogansvarlige direktør 

 
Bjarne Dahler-Eriksen orienterede om budgetaftalen for 2022, som har betydning for de foreslåede 
initiativer i hjerteplanen, som en arbejdsgruppe har arbejdet med det seneste gode års tid. Der skal 
nu ske godkendelse af budgettet i regionsrådet og herefter skal der arbejdes med udmøntning af 
midlerne til f.eks. etablering af decentrale ambulatorier, ansættelse af psykologer og 
efteruddannelse.  
 
Teksten fra budgetaftalen lyder:  
 

”3.1.3 Styrket indsats for hjertepatienter 
 
Regionsrådet behandler i efteråret 2021 forslag til ny plan for hjerteområdet.  
 
Forslaget sigter mod bedre behandling af hjertepatienter i Region Syddanmark, så flere 
hjertepatienter skal opdages tidligere, og der skal skabes mere nærhed i 
behandlingstilbuddene. 
Også indsatser mod angst og depression blandt hjertepatienter indgår forslaget.  
Endelig omfatter forslaget indsatser vedr. rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og 
specialisering for at styrke kompetencerne på hjerteafdelingerne.  
 
Forslaget er udarbejdet med afsæt i Danske Regioners udspil i samarbejde med 
Hjerteforeningen ”20 slag for hjerterne”.  
 
Til at implementere den kommende hjerteplan afsættes 3,75 mio. kr. årligt. Desuden afsættes 
rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til etableringsudgifter, finansieret af prioriteringsrammen, anlæg. 
Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntning heraf. 
 
Samtidig styrkes indsatsen vedr. opsporing af familiær hyperkolesterolæmi. Udgiften hertil 
anslås af være i størrelsesordenen 10-20 mio. kr. årligt og finansieres via meraktivitetspuljen.” 
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Bjarne Dahler-Eriksen har den 16. september 2021 været til møde i Udvalget for Sundheds-it, hvor 
det blev besluttet, at Sygehus Lillebælt får forvalteropgaven for de kardiologiske it-systemer. Men 
et tydeligt ansvar for området sikres at der holdes fokus på disse systemer – ligesom andre 
sygehuse har forvalteropgaven for andre systemer/områder. I forvalteropgaven ligger også at have 
ansvar for, at alle formalia er på plads for systemerne. 

 
Vedr. FFR-CT, er SHS - efter tekniske udfordringer - nu også meget snart klar til at lave 
prøvesending af data. Databehandleraftalen er kommet på plads med underskrifter. Man dog p.t. 
endnu ikke i drift, men er på vej.  
 
Bjarne Dahler-Eriksen gennemgik det ”nye” kommissorium for specialerådene og baggrunden 
herfor. På grund af covid19-situationen har meget ligget stille, da man ikke har kunnet mødes 
fysisk. Bjarne deltager i et årligt dialogmøde med specialerådet - og gerne på det årlige 
fællesmøde, som Kristian Korsgaard Thomsen fortalte om finder sted i november. Her præsenteres 
i et bredt forum relevante faglige emner og ph.d. studerende giver oplæg.  
 
 

3) Sammensætning af det kardiologiske specialeråd: 
 

 Kristian Korsgaard Thomsen afløser Axel Brandes som specialerådsformand til november 
2021.  

 Lene Svenstrup orienterede, at Elsebeth Friis indtræder i specialerådet fra SHS, da Mikkel 
Hougaard er startet på OUH.  

 
4) Eventuelt og næste møde 

 
Der afholdes årligt plenarmøde den 18. november 2021, hvor Bjarne Dahler-Eriksen også er 
inviteret til at deltage. Professorerne bedes melde ind med mulige emner.  
 
 
 


