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Referat 
 

Specialerådet for patologi og 
dialogansvarlig direktør 
 
  
Tidspunkt: Onsdag den 7. september kl. 12..00 – 15.00 
Sted: Kolding Sygehus, Direktionens mødelokale 
Deltagere: Cheflæge Niels Marcussen, cheflæge Tina Green, cheflæge Doris Schledermann, 

cheflæge Claudia Stahlberg Bode, overlæge Mette Ramsing, lægefaglig direktør 
Thomas Larsen, chefkonsulent Maria Frank (referent) 

 
 
Dagsorden: 
 
12.00 – 12.45: Drøftelse med dialogansvarlig direktør Thomas Larsen: 
a. Orientering fra dialogansvarlig direktør 
 
Se punkt b. 

 
b. Status på drøftelse af diagnostisk samarbejde (Arbejdsgruppe for organisering af 

patologien) 
 
Thomas orienterede om det kommende 12-12 seminar for patologien. Koncernledelsesforum er 
orienteret om planer for seminaret og der er opbakning til at afholde seminaret.  
 
Specialerådet tilkendegav, at de er glade for at der sættes fokus på specialet. 
 
Robustgørelse af specialet er vigtig, og hertil kommer fremtidige muligheder for specialet bl.a. i kraft af 
digitalisering. Vi har et godt udgangspunkt for at udbygge samarbejdet. Temaer drøftes videre med 
Kim Brixen den 7. oktober.  
 
Vi vil gerne gå fra seminaret med et fælles billede, og nogle langsigtede mål. Hvor vil vi være om x 
antal år, samt en aftale om, hvad vi vil følge op på og hvordan vi følger op på det. Herudover har 
specialerådet et ønske om at der også bliver tid til at drøfte det praktiske samarbejde afdelingerne 
imellem. F.eks. at nå frem til konkrete aftaler om, hvordan vi vil hjælpe hinanden i 
spidsbelastningsperioder. Hvordan sparrer man med hinanden via chatten? Ikke kun de store linjer, 
men også konkrete aftaler.  
 
Aftalt at vi afholder seminaret på Kolding Fjord.     
 
Drøftelse af deltagerkredsen for seminaret. Deltagere er: Cheflægerne og som udgangspunkt de 
ledende bioanalytikere. Herudover skal der tænkes i at sikre deltagelse fra alle subspecialer, samt 
uddannelsesansvarlige læger og yngre læger. 1 person kan godt dække flere kategorier. Cheflægerne 
melder navne ind på de personer, som skal inviteres. Sendes til Maria Frank i løbet af en uges tid. 

Afdeling:  Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Maria Frank  
Journal nr.:  E-mail: Maria.Frank@rsyd.dk 
Dato:   7. september 2022 Telefon:   2475 7311 
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c. Status afdelinger 
 
- 
 
12.45 – 13.45: Patologi og Datastøttecentret v. Jens Borggaard Larsen 

 
Oplæg ved funktionsleder Jens Borggaard Larsen fra syddansk Datastøttecenter for Personlig 
Medicin. Oplæg vedlagt. Datastøttecentret er tænkt som et murstensløst datastøttecenter. Mange 
tanker udspringer fra OPEN. Skal tænkes som en form for netværk.  
 
I forhold til MDT grupper kunne det være relevant at tænke patologien ind, f.eks. i de MDT grupper 
som har med kræft at gøre.  
 
Drøftelse af evaluering af indførelse af syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin. Hvordan kan 
vi undersøge, hvilken værdi det har for patienterne og hvad vi får for pengene? Det Nationale Genom 
Center (NGC) har først og fremmest fokus på at afrapportere til Novo Nordisk Fonden, som har givet 
en donation til etablering af NGC.  
 
Ved spørgsmål eller input til det videre arbejde er man velkommen til at kontakte Jens Borggaard 
Larsen, evt. på e-mail: Personlig.medicin@rsyd.dk  

 
13.45 – 15.00: Drøftelser i Specialeråd: 
d. Drøftelse af nye retningslinjer for screening for Lynch syndrom 
 
Retningslinjerne sendes rundt. Det blev aftalt at for coloncancer, tyndtarmcancer og sebaseøse 
tumorer laves MMR lokalt, mens det for øvre urinvejstumorer laves centralt (på OUH). I forhold til 
endometriecancer og ovariecancer er det relevant at forhøre sig hos de patologer der rådgiver om 
gynækologi, hvad der er mest hensigtsmæssigt for det samlede flow. Doris følger op.  
 
e. Temadag endnu engang 
 
Der har været arbejdet på at lave en temadag for hhv. hudpatologi og uropatologi. Det kom tæt på 
datoen for et årsmøde, og derfor gik man ikke videre med det.  
 
Afventer 12-12 seminar og kan eventuelt tænke relevante temadage ind efterfølgende.  
 
Temaer, der blev nævnt til 12-12 seminar (tovholder på oplæg i parentes): 

 Udfordre specialisering, faglighed (Claudia) 

 Uddannelse, seniorpolitik (Tina) 

 Hovedfunktion, akutte situationer, chat m.v. (Doris) 

 Rekruttering: Hvad skal der til? (Niels)  
 
Oplæg til diskussion forberedes inden seminar.  
 
f. Regionalt samarbejde 
 
g. Eventuelt 

 
Nyansættelser:  3 på SLB. Opslag på OUH aktuelt. SHS ansat 1 ny på deltid. SVS har ansat 
konsulent i 1 år a gennemsnitlig 12 timer ugentligt.  
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