
Referat fra specialerådsmøde i oftalmologi d. 2. november 2022 

 

Tid og sted:  

Onsdag d. 2. november 2022 kl. 16.30-19.00 i Lægeforeningens lokaler, Kokholm 3B, Kolding. 

 

Deltagere: 

Thomas Knutzen (TK), Jesper Skov (JS), Martin Thorwest (MT), Michael Spangsberg, Gerda Møller 

(GM), Majbrit Lind (ML), Jakob Grauslund (JG).  

 

Afbud:  

Rune Rask, Claus Pommerencke, Malou Høgsbro. 

 

Referent: 

Jakob Grauslund 

 

Specialerådet bød indledningsvis velkommen til Michael Spangsberg som nyt medlem. 

 

1. Kort vedr. Dimensioneringsplan for uddannelse v. ML 

 Dimensioneringsplan 2024-2028 vedr. antallet af speciallægeuddannelsesforløb er 

aktuelt i høring. Der er sikret tilbagemelding fra relevante aktører i Region Syddanmark, 

hvor det vurderes, at 5 nye hoveduddannelsesstillinger fortsat er rette årlige behov. 

2. Status på det nye EPJ System på sygehusene, EPJ Syd. Herunder hvordan det påvirker 

øjenpraksis. Epikriser m.m. 

 Drøftelse af orienteringsbehov for praktiserende øjenlæger. Som minimum ønskes 

journalkopi ved afslutning af behandlingsforløb på sygehus. JS redegjorde for sine egne 

erfaringer med problemer med at læse sygehusnotater efter indførelse af EPJ Syd i 

Vejle. Der er ingen problemer med at læse notaterne fra OUH. Igangværende 

optimeringsproces skal sikre, at alle sygehusnotater lettere kan læses i 

speciallægepraksis. Det er vigtigt med fælles front mellem afdelingerne, nu hvor alle 

har samme EPJ system. 

3. Nærhospitaler / Nærhedsprincip. Dannelse af Nærhospitaler er fokus for regionen. Er der 

nogen tiltag for øjenspecialet? 

 Der er fra Regionsrådets side stort politisk fokus på sikre nærhedsprincippet. 

Igangværende proces skal afklare, om en del af den ambulante funktion på 

Øjenafdeling E, OUH, skal flyttes til Svendborg og Nyborg. Det kræver ekstra 

økonomiske ressourcer, hvilket aktuelt vurderes ved sygehusdirektionen, og 

sideløbende hermed afventes den endelige politiske beslutning. 

4. Transparens: Hvordan sikrer vi, at vi ikke ser patienter unødigt? Sygehus: Hvordan sikrer 

direktion/region overblik over, om der foretages unødvendige / for hyppige undersøgelser / 



kontrolbesøg? I praksis: Hvordan kan regionen få overblik over, om der foretages unødvendige 

/ for hyppige undersøgelser / kontrolbesøg. Fx årskontrol af grå stær / hypertensiv retinopati. 

 GM orienterede om, at der på sygehusafdelingerne (kun OUH?) arbejdes med 

afviklingsdagsorden, hvor relevante oftalmologiske kontrolbesøg (fx postoperativt) 

flyttes til speciallægepraksis. Der ønskes tilbagemelding fra speciallægepraksis i forhold 

til erfaringen med at modtage disse patienter. Det er nødvendigt, at speciallægerne 

sender korrespondance ved postoperativ kontrol i speciallægepraksis retur til 

sygehusafdelingen. 

5. Kort orientering om de kommende retningslinjer for screening og behandling af diabetisk 

retinopati, som påbegyndes primo 2023 v/JG 

 Dansk Oftalmologisk Selskab vil i 2023 sikre revision af de nationale retningslinjer for 

diabetisk øjenscreening, og der skal udarbejdes tilsvarende retningslinjer for 

behandling af synstruende diabetisk retinopati. JG forventes udpeget som national 

tovholder for begge disse, og der lægges stor vægt på, at der sikres deltagelse fra rette 

aktører fra både sygehus og speciallægepraksis. 

6. Status på Task Force på øjenområdet v/GM 

 Specialerådet/Region Syddanmark er ikke længere repræsenteret, da Rune Holmbjørn 

nu er cheflæge på øjenafdelingen i Aarhus. Der er planlagt afsluttende møde i 

december, hvorefter der forventes en udmelding. 

7. Hvordan kan praksis sikre tilgængelighed? Er det ok at lukke tidligt om fredagen, slukke 

telefoner, når der er få praksis åbne etc.? Er det ok at holde ferie længere end aftalt/fordelt? 

 JS og TK orienterede om den nye struktur med tre oftalmologiske speciallægeklynger i 

Region Syddanmark fra årsskiftet. Disse vil både fungere som faglige fællesskaber samt 

have funktion i forhold til fx koordination af ferie, så det sikres, at der i ferierne er 

bemanding af mindst tre praktiserende øjenlæger (to i Sydjylland og en på Fyn). Der vil 

være teknologisk understøttelse i form af ny app. 

8. Eventuelt 

 MT redegjorde for, at der har været flere end forventede tilfælde med endoftalmitis i 

Sønderborg. Man har efterfølgende skiftet desinficerende middel, hvorefter der ikke 

længere har været nye tilfælde.  


