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Afdeling: Infektionsmedicinsk Afdeling Q Udarbejdet af: Isik Somuncu Johansen 

Sagsnr.:  E-mail: Isik.somuncu.johansen@rsyd.dk 

Dato: 2. juni 2022 Telefon: 6541 2652 

 

Referat 

Møde: Specialerådsmøde i Infektionsmedicin 

Tidspunkt: Onsdag den 15. juni, kl. 14.30-15.30 

Sted: Videomøde, se link i mødeindkaldelse 

 
Deltagere: 

Isik Somuncu Johansen, ISJ, (professor og specialeansvarlig overlæge Odense) Formand 

Anne Øvrehus, AØ, (cheflæge Odense) 

Janne Jensen, JJ, (overlæge Kolding) 

Sebastian Leicht Von Huth, SH, (HU-læge Odense) 

Rasa Ramoskiene, RR, (overlæge Svendborg), 

Christian Backer Mogensen, CBM, (specialeansvarlig overlæge Aabenraa) 

Martiné S. Dreier (referent) 

 

Gæstedeltagere: 

Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen, BDE 

AC-fuldmægtig, sundhedsplanlægning, Karina Ersted Christensen, KEC 

 

 
Afbud: 

Per Trøllund Pedersen, PTP, (overlæge, Hæmatologisk afd. Esbjerg) 

Svend Stenvang Pedersen, SSP, (overlæge Odense) 

Birgit Røge, BR, (overlæge Kolding) 

 
 

BDE deltager i mødet qua hans rolle som dialogdirektør i regionen, hvor han har fået tildelt infektions- 

området. Han kan evt. løfte problematikker videre til koncernledelsen. 

 
CBM har netop lige deltaget i et møde vedr. i.v.-antibiotika. I forhold til nuværende regionale aftale må 

patienten ikke hjemsendes fra sygehuset, før der er givet 2 i.v.-behandlinger. Aftalen ønskes ændret til 

1 i.v.-behandling inden hjemsendelse i stedet for 2 i.v.-behandlinger. Fagligt er der ingen yderligere 

anafylaksirisiko. Gevindsten for ændringen er at logistikken for sygehusene bliver optimeret. 

BDE: Vejledningen er som minimum. Forslaget kunne afprøves i de nye sundhedsklynger. Ønsket kan 

fremsendes til Bjarne/Karina. 

 
 

1) Tværregional forskning – information om de aktuelle projekter og forslag til fremti- 

dige projekter 

Der har lige været afholdt Infektionsmedicinsk dag for hele regionen, hvor status 

på tværfaglige projekter har været drøftet. Der arbejdes allerede tæt sammen i re- 

gionen. Der er plads til bedre at udvide samarbejdet på flere områder, bl.a. virale 

infektioner. 

 
Ønsket er arbejde på at få flere lektorater i det infektionsmedicinske speciale. 

Punkt 2-3 samles under dette punkt. Der er brug for mere samarbejde i regionen. 

Der er p.t. ansat en overlæge i Esbjerg som deles med Odense. Det fungerer rig- 

tig godt. 
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BDE: orienterede om at regionen er ved at undersøge, hvor der skal gøres en 

ekstra indsats for at hjælpe specialer, som har svært ved at rekruttere læger. 

Dette blev efterfølgende drøftet på mødet. 

 
2) Status på infektionsmediciner på Esbjerg Sygehus 

Drøftet under punkt 1 
 

3) Diskussion af infektionsmediciner på alle regionens akuthospitaler 

Drøftet under punkt 1 
 

4) Status CKPI på OUH/RSD 

Centeret er etableret for mindre end et år siden. Det fungerer rigtig godt. Vil gerne 
udvide konceptet til hele regionen. Efter sommer kan der startes op i Kolding med 
karkirurgisk afdeling. Ortopædkirurgisk del kunne udvides til Kolding og de øvrige 
hospitaler i regionen. 
AØ: Det er nok fremtiden at lave noget tværfagligt med andre afdelinger end akut- 
medicin. Det tager tid at opstarte et samarbejde på tværs af andre specialer. 
ISJ: Andre regioner er imponeret over samarbejdet. 
Centeret er ikke profileret så meget i regionen. P.t. er det primært indlagte patien- 
ter. Der skal arbejdes videre med at udbrede samarbejdet i hele regionen. CBM: 
Vil gerne inddrages i samarbejdet. JJ: Kolding har et spædt samarbejde med orto- 
pædkirurgerne. Protesepatienterne ligger i Vejle. 
SH: Kardiologerne er opmærksomme på, at centeret findes. 

 

5) Infektionsmedicinsk forum i RSD 
Opfølgning på INFI-RSYD-dagen den 9. juni til et nyt arrangement 
SH: Målgruppen var basislæger, infektionsmedicinske læger og læger fra nærlig- 
gende specialer. Oplægsholderne kom fra hele landet. Dagen blev afholdt i Fre- 
dericia med ca. 60 læger. Der var stor ros til oplægsholdere og en god snak i pau- 
serne. Der blev i hvert fald vist, at infektionsmedicin er et fedt speciale! CH: Flot 
arrangement, og det er måske vejen frem i forhold til rekruttering. Niveauet var 
fint. BDE: Hvis man kan rekruttere inden de bliver færdige læger i form af kandi- 
datspecialer og forskningsår, så er der gode udsigter til at de vender tilbage til 
specialet. 
ISJ: Afd. Q er en forskningsaktiv afdeling med mange forskningsårsstuderende og 
kandidatspecialer. 
AØ: Hvordan får vi rekrutteret på vest for Lillebælt? 
BDE: De 30 kandidatstuderende som starter i Esbjerg fra sommer 2022 er fra Jyl- 
land/Fyn. Der skal arbejdes på, at de bliver i regionen. Det er kun en lille flok, der 
pendler. 

 

6) Covid og Abekopper 

Der har været 7 cases af abekopper i DK. 1700 tilfælde i europæiske lande. Der 
kan forventes en stigning over sommeren pga. rejseaktivitet. Intet nyt i forhold til 
håndteringen. OUH er løbende i dialog med Århus. OUH kan hjælpe med kort 
varsel, hvis nødvendigt. Alle vi formentlig få disse patienter i løbet af det næste 
halve år. 
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Covid, der er indgået en aftale i Finansministeriet, at covid-udgifterne også dæk- 
kes i 2023. Der afventes national udmelding i forhold til beredskab, vacciner mm. 

 

7) Senfølgeklinik, bilag 1a og 1b 

a. OUH har lavet en aftale med Kolding omkring de komplicerede senfølger går til 
Odense. Der modtages stadig mange henvisninger og mange afvises. Det er kun 
meget komplicerede patienter, der tages ind. 

 

8) Aftalt samarbejde med Kolding omkring regionsfunktioner, bilag 2 
a. Aftalen er ikke indført i specialeplanen, men den skal indskrives i specialeplan- 

lægningen. 
9) Evt. 

a. AØ: Der kan slås en HU-stilling op hurtigt, hvis nogen er interesseret. 

 
Næste møde d. 10. november 


