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1. Specialegennemgang (CTN/THT) 

 
Indstilling 

• At spørgsmålene i de udsendte papirer med opmærksomhedspunkter inden for 
specialerne gynækologi/obstetrik, pædiatri og neurokirurgi gennemgås. 

• At spørgsmålene i det udsendte papir vedrørende genopfølgning på specialerne 
nefrologi, endokrinologi og kirurgi gennemgås. 

• At videre tiltag aftales i forhold til eventuelle udeståender vedrørende implementering 
af specialeplanen inden for de gennemgåede specialer. 

• At det godkendes, at Klinikforum på næste møde drøfter implementeringen af 
specialerne ortopædkirurgi, urologi, voksenpsykiatri samt børne- og ungepsykiatri. 

 
Sagsfremstilling 
Det er aftalt, at Klinikforum på hvert møde gennemgår et antal specialer med henblik på at 
sikre, at der leves op til kravene i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Der sker et rul i 
opfølgningen, således at der vendes tilbage til allerede gennemgåede specialer efter 3 
måneder. 
 
Følgende specialer er valgt til gennemgang på møde den 22. december 2011: 

• Gynækologi og obstetrik 
• Pædiatri 
• Neurokirurgi 

 
Opmærksomhedspunkterne er sendt til Klinikforum samt hospitalernes hovedpostkasser den 8. 
december 2011. 
 
I henhold til planen om genopfølgning på allerede gennemgåede specialer er der desuden 
udsendt et dokument med opfølgningspunkter til de specialer, som blev gennemgået på møde 
i Klinikforum den 16. september 2011 (nefrologi, endokrinologi og kirurgi). 
 
Bilag 

• Notater med opmærksomhedspunkter til specialerne gynækologi og obstetrik, pædiatri og neurokirurgi. 

• Notat med opfølgningspunkter til specialerne nefrologi, endokrinologi og kirurgi. 

 
 
Referat 
Der var en gennemgang af specialerne gynækologi og obstetrik, pædiatri og neurokirurgi. Hver 
hospitalsenhed redegjorde for status og eventuelle udfordringer i forhold til implementering af 
specialeplanen. 
 
Gynækologi og obstetrik 
Sundhedsstyrelsen har givet afslag på varetagelse af følgende regionsfunktioner ved RH 
Horsens: 

• Vulvodyni (i formaliseret samarbejde med AUH) 
• Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking (i 

formaliseret samarbejde med AUH) 
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RH Horsens oplyste, at ovennævnte funktioner endnu ikke er afviklet. Dette hænger blandt 
andet sammen med en uklarhed om, hvorvidt det er hele patientforløbet relateret til de to 
funktioner, eller blot dele heraf, som skal afvikles. Det blev aftalt, at RH Horsens og Aarhus 
Universitetshospital i fællesskab laver en beskrivelse af arbejdsdelingen for de ovennævnte 
funktioner. Beskrivelsen sendes til Sundhedsplanlægning med henblik på en afklaring på næste 
møde af, hvilke dele af patientforløbet RH Horsens eventuelt fortsat kan varetage. RH Horsens 
ophører pr. 1. januar 2012 med behandling af vulvodyni og operationerne TVT, TVT-O og 
bulking. 
  
De formaliserede samarbejdsaftaler for følgende regionsfunktioner er udarbejdet, men mangler 
at blive underskrevet af Aarhus Universitetshospital: 

• Gravide med gestationel diabetes mellitus (1.500), let immunisering (600), 
thyreoideasygdomme (1.000) og/eller epilepsi (1.000) (formaliseret samarbejde 
mellem AUH og henholdsvis RH Randers, RH Viborg og RH Herning) 

• Gravide med monochoriotiske gemelli (800) eller truende for tidlig fødsel 
(2.000) (AUH og henholdsvis RH Randers, RH Viborg og RH Herning) 

• Gravide med erkendt og/eller truende svær præeklamsi eller HELLP (AUH og RH 
Viborg) 

 
Aftalerne underskrives snarest mulig. 
 
For så vidt angår de gynækologisk-obstetriske højt specialiserede funktioner er specialeplanen 
fuldt ud implementeret. 
 
Pædiatri 
Det blev oplyst, at de hospitaler i Region Midtjylland, som varetager pædiatriske funktioner 
(RH Viborg, RH Randers RH Herning og AUH) i samarbejde har udarbejdet en beskrivelse af 
opgavefordelingen inden for specialet. Beskrivelsen fremsendes til Sundhedsplanlægning. 
  
Specialeplanen inden for pædiatri vurderes at være fuldt implementeret. 
 
Neurokirurgi 
Specialeplanen for neurokirurgi er fuldt implementeret. 
 
Nefrologi (genopfølgning) 
Det blev oplyst, at der fortsat arbejdes på at få formaliserede samarbejdsaftaler på plads for 
følgende regionsfunktioner: 

• Patienter med akut nyreinsufficiens eller akut nefrotisk syndrom – akut 
diagnostisk og behandling (HE Vest og AUH) 

• Diagnostik, hvor der skal foretages nyrebiopsi (incidens ca. 2.000 pt.) samt 
start af eventuel medicinsk immunosuppressiv behandling ved nefrotisk 
syndrom eller non-vaskulit glomerulonefritis (HE Vest og AUH) 

• Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede (HE Vest og AUH) 
• Efterkontrol af mennesker, som donorer en nyre i forbindelse med 

nyretransplantation fra levende donorer (HE Vest og AUH) 
 
HE Vest og AUH sørger for snarest mulig at få de formaliserede samarbejdsaftaler på plads for 
ovenstående funktioner. De underskrevne aftaler fremsendes til Sundhedsplanlægning 
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Vedrørende den højt specialiserede funktion ”Immunosuppressiv behandling hos 
patienter med svære inflammatoriske bindevævslidelser, herunder vasculitis-
associeret glomerulonefritis og ekstrakapillær glomerulonefritis” fremgår det af 
Sundhedsstyrelsens specialevejledning for intern medicin: nefrologi, at funktionen eventuelt 
kan varetages på regionsfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret 
niveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Funktionen er foreløbig godkendt 
til varetagelse ved AUH Skejby og skal afvikles ved RH Viborg og HE Vest, som begge har fået 
afslag på varetagelse af funktionen på højt specialiseret niveau i formaliseret samarbejde med 
AUH Skejby. Der har været afholdt møde mellem AUH, RH Viborg og HE Vest med henblik på 
afklaring af, hvilke dele af funktionen, der eventuelt kan varetages ved RH Viborg og HE Vest 
og dermed indgås formaliserede samarbejdsaftaler omkring.  
 
Status for ovennævnte funktion er, at funktionen pt. er afviklet ved RH Viborg, men fortsat 
varetages ved HE Vest. Det blev aftalt, at HE Vest hurtigst muligt enten får afviklet funktionen 
eller får indgået en formaliseret samarbejdsaftale med AUH om varetagelse af funktionen. Det 
skal tilsvarende afklares mellem AUH og Hospitalsenhed Midt om, Hospitalsenhed Midt 
ligeledes kan indgå en formaliseret samarbejdsaftale og dermed varetage funktionen. 
Eventuelle aftaler fremsendes til Sundhedsplanlægning med henblik på kontakt til 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Endokrinologi (genopfølgning) 
RH Horsens oplyste, at hospitalet fortsat ikke lever op til volumenkravet i specialevejledningen 
på minimum 100 patienter for varetagelse af regionsfunktionen ”Insulinpumper til børn og 
voksne”. Der arbejdes i øjeblikket på indgåelse af en aftale, hvor RH Horsens skal overtage 
patienter til kontrol fra AUH, hvorved volumen i Horsens forventes at stige.  
 
Kirurgi (genopfølgning)  
Der er siden den oprindelige gennemgang af det kirurgiske speciale blevet fulgt op på de 
udestående punkter i forhold til implementeringen af specialeplanen. Specialeplanen for kirurgi 
vurderes nu for fuldt implementeret. 
 
Afgrænsning af specialfunktioner 
Der var i forbindelse med specialegennemgangen en mere principiel drøftelse af 
afgrænsningen af specialfunktioner, herunder hvorvidt et afslag til varetagelse af en given 
funktion indebærer, at det pågældende hospital heller ikke må foretage forundersøgelse og 
kontrol af disse patienter. Problemstillingen bygger oven på tidligere drøftelser i Klinikforum, 
hvor det blandt andet har været diskuteret, hvilken forståelse der præcist skal lægges i 
Sundhedsstyrelsens godkendelse af varetagelse af en given funktion.  
 
Det blev aftalt, at der snarest skal tages en generel diskussion af problemstillingen vedrørende 
afgrænsning af specialfunktioner.  
 
Formaliserede samarbejdsaftaler 
Sundhedsplanlægning anmodede hospitalerne om at fremsende samtlige underskrevne 
formaliserede samarbejdsaftaler, alternativt oplyse journalnumrene på de ESDH-sager, hvor 
aftalerne er journaliseret. Aftalerne sendes til Thea Hahn Tougaard 
(Thea.Tougaard@stab.rm.dk).  
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Sundhedsplanlægning vil sætte et punkt på dagsordenen for næste møde i Klinikforum 
vedrørende formaliserede samarbejdsaftaler.  
 
 
2. Opfølgning fra dialogmødet mellem Klinikforum og specialerådene (CB/ABI/KSJ) 

 
Indstilling 

• At indholdet i en beskrivelse af rammerne for samarbejdet mellem specialerådene, 
Klinikforum og Sundhedsplanlægning, herunder en opdatering af vedtægterne for 
specialerådene drøftes. 

• At den videre proces i forhold til eventuel etablering af en rådgivningsstruktur omkring 
fælles akutmodtagelser fastlægges. 

 
Sagsfremstilling 
Der blev den 12. december 2011 afholdt dialogmøde mellem specialerådene og Klinikforum. 
Blandt punkterne på dagsordenen var følgende: 
 
Evaluering af samarbejdet mellem specialerådene, Klinikforum og Sundhedsplanlægning 
Der var blandt deltagerne enighed om, at samarbejdet er under udvikling, og at der fortsat er 
behov for afklaring på en række områder. Det var vurderingen, at der med fordel kan 
igangsættes et arbejde med henblik på opdatering af vedtægterne for specialerådene samt 
beskrivelse af de overordnede rammer for det fremtidige samarbejde, herunder: 

• Rollefordeling: Hvilke kerneopgaver har henholdsvis specialerådene, Klinikforum og 
Sundhedsplanlægning? Hvem er modtagerne af den rådgivning, der gives? På hvilket 
grundlag gives rådgivningen? 

• Deltagelse/inddragelse: I hvilket omfang forventes cheflægerne at deltage i møder og 
mail-udvekslinger inden for de enkelte specialer? På hvilket tidspunkt og i hvilket 
omfang forventes specialerådene inddraget i specialespecifikke sager? I hvilket omfang 
skal specialerådsrepræsentanter inviteres med til møder i Klinikforum? 

 
Det blev aftalt, at Sundhedsplanlægning primo 2012 indkalder til et møde med repræsentation 
fra formandskabet for specialerådene, Klinikforum og Sundhedsplanlægning med henblik på at 
få opdateret vedtægterne for specialerådene samt at få lavet et udkast til en beskrivelse af 
rammerne for samarbejdet. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret 2012. 
 
Rådgivningsstrukturen omkring fælles akutmodtagelser 
Akutområdet er et eksempel på et område, der dækker mange forskellige specialer, og hvor 
der er behov for at få etableret en tværfaglig rådgivningsstruktur. 
 
Som oplæg til drøftelserne blev der fremlagt et forslag om etablering af et Fælles Akut Råd, 
som har til formål at sikre den regionale udvikling af akutområdet. En opdateret version af 
oplægget er vedlagt. 
 
Der var i den efterfølgende drøftelse fokus på, hvordan vægtningen bør være mellem 
ledelsesrepræsentanter og sundhedsfaglige repræsentanter i et eventuelt Fælles Akut Råd, 
herunder i hvilket omfang de enkelte specialer samt PLO skal være repræsenteret. 
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Det er i regi af Strategisk Sundhedsledelsesforum besluttet, at der i januar 2012 skal afholdes 
et temamøde vedrørende de fælles akutmodtagelser. Overvejelserne om etablering af en ny 
rådgivningsstruktur omkring fælles akutmodtagelser forventes at blive behandlet igen i 
forbindelse med dette møde.  
 
Bilag 

• Oplæg vedrørende Det Fælles Akut Råd. 
 

 
Referat 
Der var i Klinikforum opbakning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra specialerådene, Klinikforum og Sundhedsplanlægning med henblik på opdatering af 
vedtægterne for specialerådene samt beskrivelse af de overordnede rammer for samarbejdet 
mellem parterne. Christian Møller-Nielsen og Per Jørgensen blev udpeget til at deltage i 
arbejdet som repræsentanter for Klinikforum. 
 
Klinikforum drøftede det oplæg til etablering af en rådgivningsstruktur omkring 
akutafdelingerne, som Jørgen Schøler Kristensen og Claus Thomsen præsenterede på 
dialogmødet med specialerådene. Der var i drøftelsen særlig fokus på, hvordan 
sammensætningen af et eventuelt Fælles Akut Råd skal være. Svaret skal ses i sammenhæng 
med formålet med gruppen samt det forhold, at der i dag ikke er specialuddannede akutlæger. 
 
Det blev konkluderet, at der nedsættes en akutfølgegruppe. Akutfølgegruppen skal tage 
udgangspunkt i den gruppe, som allerede har eksisteret i flere år under mere uformelle 
rammer og med Hans Peder Graversen som formand. Den nye gruppe skal foruden de 
eksisterende medlemmer suppleres med cheflæge- og chefsygeplejerskerepræsentanter. Det 
blev fra Præhospitalets side bemærket, at det ikke nødvendigvis bliver den lægelige chef, der 
deltager i akutstyregruppen på vegne af Præhospitalet. 
 
Det blev aftalt, at Sundhedsplanlægning laver et udkast til kommissorium for den kommende 
akutfølgegruppe, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse af sagen på møde i Strategisk 
Sundhedsledelsesforum den 26. januar 2012. Udkastet vil blive udsendt til kommentering i 
Klinikforum, inden den forelægges Strategisk Sundhedsledelsesforum.  
 
 
3. Kommissorium for Klinikforum (CB/CTN/KSJ) 

 
Indstilling 

• At det foresatte arbejde i Klinikforum drøftes, herunder fastlæggelse af de udvalg, som 
er nedsat under Klinikforum (fx kræft- og hjertestyregruppen). 

• At Sundhedsplanlægning til et af de kommende møder i Klinikforum fremlægger et 
oplæg til kommissorium for Klinikforum. 

 
Sagsfremstilling 
Strategisk Sundhedsledelsesforum drøftede på møde den 24. november 2011 forslag til 
reviderede beskrivelser af en række mødefora, herunder Klinikforum. Vedlagte beskrivelse af 
Klinikforum blev godkendt med den bemærkning, at det skal tilføjes, at også Nære 
Sundhedstilbud er repræsenteret i Klinikforum. 
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Der er i forlængelse af mødet i Strategisk Sundhedsledelsesforum lagt op til, at de enkelte fora 
udarbejder de endelige kommissorier, herunder forholder sig til at revurdere undergrupperne. 
Der ønskes på den baggrund en drøftelse af det foresatte arbejde i Klinikforum, herunder af 
underudvalgene. 
 
Bilag 

• Beskrivelse af Klinikforum. 

 
 
Referat 
Det blev indledningsvist bemærket, at det i kommissoriet skal tilføjes, at også Nære 
Sundhedstilbud er repræsenteret i Klinikforum. Sundhedsplanlægning sørger for at opdatere 
kommissoriet på dette punkt. 
 
Der pågik desuden en drøftelse af, hvorvidt Klinikforum fremover også skal være 
repræsenteret af en hospitalsdirektør, samt om Aarhus Universitetshospital i kraft af sin 
størrelse skal have større repræsentation i Klinikforum end de øvrige hospitaler. Der var 
enighed om, at svaret på sidstnævnte spørgsmål bør følge en principiel beslutning fra 
direktionens side om, hvorvidt antallet af repræsentanter fra hvert hospital i diverse mødefora 
skal afhænge af det enkelte hospitals størrelse. Sundhedsplanlægning sørger for at bringe 
spørgsmålet videre til direktionen. Klinikforums sammensætning fortsætter som hidtil, og 
Sundhedsplanlægning sørger for, at Kristjar Skajaa skrives ind med både navn og titel. 
 
Endelig blev det foreslået, at Klinikforum fremover får større fokus på de ledelsesmæssige 
opgaver og i den forbindelse arbejder på at få lagt flere af de rådgivende opgaver over på 
specialerådene.  
 
 
4. Proces for en fremtidig organisering af rygområdet (CTN/ABI/RRJ) 

 
Indstilling 

• At det afklares, om det er alle patienter med en ryglidelse, som skal henvises til en 
tværfaglig visitation. Hvis dette ikke er tilfældet, indstilles det, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal afklare, hvilke patientgrupper der skal henvises direkte til den 
afdeling, hvor patienten skal behandles. 

• At det godkendes, at der afholdes møde mellem Aarhus Universitetshospital, 
Hospitalsenhed Midt og Sundhedsplanlægning med henblik på at tage stilling til 
delingen af de elektive patienter mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed 
Midt. 

• At der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende det kirurgiske område, som skal 
udarbejde en beskrivelse af de operative tilbud i Region Midtjylland, og hvordan man 
sammentænker forskning og uddannelse heri. Den VR-ansvarlige cheflæge foreslås som 
formand for denne arbejdsgruppe. 

• At det drøftes, om indsatsen i forløbsprogrammet bør udbredes til at omfatte andre 
grupper af rygpatienter. Hvis dette er tilfældet, indstilles det, at Sundhedsplanlægning 
sammen med Nære Sundhedstilbud får vurderet kapacitetsbehovet, såfremt 
forløbsprogrammet udvides til alle rygpatienter. 
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• At Sundhedsplanlægning indhenter oplysninger fra hospitalerne om deres kapacitet til 
varetagelse af det medicinske behandlingsprogram. 

• At Sundhedsplanlægning sammen med Patientkontoret og med inddragelse af Aarhus 
Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt fastlægger procedurer med henblik på 
hensigtsmæssig håndtering af patientforløbene i relation til det udvidede frie 
sygehusvalg. 

• At punktet dagsordenssættes på Klinikforum den 24. februar 2012 med henblik på 
status og yderligere drøftelser om implementering. 

 
Sagsfremstilling 
På mødet i Klinikforum den 17. november 2011 blev det besluttet, at der i en fremtidig 
organisering af rygområdet skal foregå visitation (papirvisitation) af alle regionens rygpatienter 
på Aarhus Universitetshospital og på Rygcenteret på RH Silkeborg. Visitationen skal foregå 
efter fælles retningslinjer, således at visitationen ensrettes og koordineres. De øvrige 
hospitaler behandler rygpatienter henvist fra de to centre.   
 
På baggrund af den beslutning er der udarbejdet et notat, som er et forsøg på at 
operationalisere de afledte konsekvenser af denne model. Notatet skal således betragtes som 
et procesnotat, hvoraf det fremgår, hvad der er behov for at stilling til for at komme videre i 
processen. 
 
Notatet tager udgangspunkt i et flowdiagram med forslag til en fremtidig organisering af 
patientforløb på rygområdet.  
 
Organiseringen omhandler:  
1. Henvisning fra praksissektoren 
2. Tværfaglig visitation 
3. Kirurgisk forløb 
4. Medicinsk forløb 
    - Reumatologisk og fysioterapeutisk udredning og afklaring 
    - Tværfaglig konference 
    - Opfølgning og afklaring ved relevant fagperson 
    - Tværfaglig konservativ indsats 
 
Notatet omhandler desuden spørgsmålet om arbejdsdelingen mellem Aarhus 
Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt og spørgsmål vedrørende det medicinske 
behandlingsprogram. Sidstnævnte vedrører både kapacitet og håndteringen af det udvidede 
frie sygehusvalg. 
 
Bilag 

• Notat vedrørende proces for en fremtidig organisering af rygområdet. 
 
 
Referat 
Indstillingerne til punktet blev gennemgået enkeltvis.  
 
Indstilling 1: Det blev konkluderet, at afklaring af 1. indstilling vedrørende afgrænsning af den 
patientgruppe, der skal henvises til tværfaglig visitation – herunder nedsættelse af en 



 

 

Side 10

arbejdsgruppe hertil - skal afvente udfaldet af det møde, som planlægges afholdt mellem 
Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og Sundhedsplanlægning, jf. 2. indstilling.  
 
Der var opbakning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at beskrive, 
hvilke patienter der eventuelt ikke skal inkluderes i den tværfaglige visitation (dvs. patienter 
der kan gå direkte på enten en kirurgisk eller medicinsk afdeling). Når der nedsættes en 
arbejdsgruppe, skal den ikke afgrænses til kun at se på patienter i forløbsprogrammer eller til 
en bestemt aldersgruppe.   
 
Indstilling 2: Det blev godkendt, at der afholdes møde mellem Aarhus Universitetshospital, 
Hospitalsenhed Midt og Sundhedsplanlægning med henblik på at tage stilling til delingen af de 
elektive patienter mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt. Det er 
forventningen, at der på mødet kan blive fastlagt nogle overordnede rammer for området, som 
kan danne udgangspunkt for det videre arbejde med organiseringen af rygområdet. Claus 
Thomsen påpegede, at Aarhus Universitetshospital har en særlig problemstilling i forhold til 
kapacitet til det medicinske behandlingsprogram. 
 
Indstilling 3: Det blev godkendt, at der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende det kirurgiske 
område, som skal udarbejde en beskrivelse af de operative tilbud i Region Midtjylland, og 
hvordan man sammentænker forskning og uddannelse heri. Arbejdsgruppen kan nedsættes 
umiddelbart og behøver ikke at afvente udfaldet af mødet mellem Aarhus Universitetshospital, 
Hospitalsenhed Midt og Sundhedsplanlægning, jf. 2. indstilling. Den VR-ansvarlige cheflæge på 
området, Christian Møller-Nielsen blev udpeget som formand for arbejdsgruppen. 
Repræsentanter fra Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt indgår i 
arbejdsgruppen. De øvrige hospitaler holdes orienteret med mulighed for at give 
bemærkninger via Klinikforum. 
 
Indstilling 4: Det blev understreget, at arbejdet med organiseringen af rygområdet i Region 
Midtjylland bør omfatte alle rygpatienter og ikke kun patienter i forløbsprogrammet. En 
mulighed for at sikre sammenhæng med forløbsprogrammet kunne være, at 
forløbsprogrammet udvides til at omfatte alle rygpatienter i hospitalsregi. 
 
Indstilling 5: Det blev godkendt, at Sundhedsplanlægning indhenter oplysninger fra 
hospitalerne om deres kapacitet til varetagelse af det medicinske behandlingsprogram inkl. 
træning. Der vil desuden blive taget stilling til, om ansvaret for det medicinske 
behandlingsprogram eventuelt kan lægges ud til privatpraktiserende reumatologer, 
praktiserende læger eller kommuner i stedet for at blive varetaget i hospitalsregi.  
 
Indstilling 6: Det blev godkendt, at Sundhedsplanlægning sammen med Patientkontoret og 
med inddragelse af Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt fastlægger procedurer, 
der skal sikre, at ikke flere patienter end højst nødvendigt ryger ud i det frie sygehusvalg. 
 
Indstilling 7: Det blev aftalt, at punktet vedrørende den fremtidige organisering af rygområdet 
sættes på dagsordenen igen til møde i Klinikforum den 27. januar 2012.  
 
 
5. Ressourcerne på det reumatologiske område (CB) 
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Indstilling 
• At henvendelsen fra overlæge Ulrik Tarp drøftes. 

 
Sagsfremstilling 
Overlæge Ulrik Tarp, Reumatologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital har rettet 
henvendelse til Sundhedsplanlægning med henblik på at få Klinikforum til at drøfte 
ressourcerne på det reumatologiske område, jf. vedlagte brev til Klinikforum. 
 
Bilag 

• Brev til Klinikforum fra Ulrik Tarp, Reumatologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. 

 
 
Referat 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
6. Orientering om tilbagemelding fra det mikrobiologiske og infektionsmedicinske 

specialeråd (CTN/KSJ) 

 
Indstilling 

• At tilbagemeldingen fra specialerådene drøftes med henblik på afklaring af den videre 
sagsgang.   

 
Sagsfremstilling 
Det er i forbindelse med tidligere drøftelser i Klinikforum af det infektionsmedicinske speciale 
blevet påpeget, at der er en udfordring forbundet med arbejdsdelingen mellem henholdsvis det 
infektionsmedicinske og det mikrobiologiske speciale. Der opleves således udfordringer i 
klinikken i forhold til koordinering af rådgivningen fra de to specialer. Det har været 
vurderingen, at der er behov for at sikre, at opgavevaretagelsen i de to specialer koordineres 
og afstemmes i forhold til hinanden.  
 
Det mikrobiologiske og det infektionsmedicinske specialeråd er på baggrund af ovenstående 
blevet anmodet om at beskrive en model for fælles rådgivning af de andre afdelinger.  
 
Konklusionen i tilbagemeldingen fra de to specialeråd er, at der ikke er faglige forudsætninger 
for en sammenlægning af vagtfunktionen mellem klinisk mikrobiologisk og infektionsmedicinsk 
rådgivning i Region Midtjylland. 
 
Tilbagemeldingen fra specialerådene er vedlagt.  
 
Bilag 

• Tilbagemelding fra specialeråd: Varetagelse af den regionale klinisk mikrobiologiske og infektionsmedicinske 

speciallægevagt. 

 
 
Referat 
Punktet blev udsat til næste møde.  
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Det blev foreslået, at punktet udvides med henblik på at lægge op til en mere overordnet 
drøftelse af hele det infektionsmedicinske område. Det blev aftalt, at Sundhedsplanlægning 
retter henvendelse til Kristjar Skajaa med henblik på at få afklaret det mere præcise indhold i 
sagen. 
 
 
7. Forslag til tidsplan for implementering af anbefalinger vedrørende det 

telemedicinske beredskab på hjerteområdet (CB/KSJ) 

 
Indstilling 

• At forslag til tidsplan for implementering af anbefalinger vedrørende det telemedicinske 
beredskab på hjerteområdet godkendes. 

 
Sagsfremstilling 
Klinikforum tilsluttede sig på møde den 17. november 2011 en plan for implementering af en 
række anbefalinger til den fremtidige organisering af det telemedicinske beredskab på 
hjerteområdet, herunder en række konkrete indstillinger. 
 
I vedlagte bilag er foreslået en tidsplan i forhold til implementering af de konkrete indstillinger, 
som Klinikforum har tilsluttet sig. 
 
Bilag 

• Forslag til tidsplan for implementering af anbefalinger vedrørende det telemedicinske beredskab på 

hjerteområdet. 

 

 
Referat 
Klinikforum godkendte den foreslåede tidsplan for implementering af anbefalinger vedrørende 
det telemedicinske beredskab på hjerteområdet, idet det dog blev bemærket, at RH Randers 
ikke pr. 1. mart 2012 skal have udarbejdet et forslag til etablering af en telemedicinsk løsning 
på hospitalet. Det blev aftalt, at den nuværende ordning, hvor Aarhus Universitetshospital 
modtager de telemedicinske opkald fra RH Randers’ optageområde, i første omgang 
fastholdes. Hospitalsledelsen i Randers vil i den kommende tid overveje mulighederne for 
etablering af en telemedicinsk løsning på hospitalet og fremsende forslag til 
Sundhedsplanlægning herom på et senere tidspunkt.  
 
For så vidt angår 4. og 6. indstilling i tidsplanen vedrørende ændringer i 
visitationsretningslinjen/proceduren for håndtering af akutte patienter med mistanke om stor 
blodprop i hjertet er det aftalt, at Præhospitalet er ansvarlig for opdatering af 
visitationsretningslinjen/proceduren med henblik på forelæggelse for Klinikforum på møde den 
24. februar 2012. 
 
Det blev aftalt, at punktet vedrørende det telemedicinske beredskab på hjerteområdet sættes 
på dagsordenen igen til møde i Klinikforum den 27. januar 2012. 
 
 
8. Vederlagsfri assistance til blodprøvetagning, centrifugering og afpipettering samt 

forsendelse af prøver til en central biobank (JFB) 
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Indstilling 

• At den økonomiske håndtering af sagen drøftes. 
 
Sagsfremstilling 
Jens Friis Bak har modtaget en henvendelse fra Professor Jens Sandahl Christensen,  
Endokrinologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, hvor der gøres opmærksom på, at 
RH Holstebro har afvist at medvirke i et forskningsprojekt om diabetes 2, jf. vedlagte bilag 
med beskrivelse af projektet.  
 
Hospitalernes medvirken i projektet indebærer, at der gives vederlagsfri assistance til 
blodprøvetagning, centrifugering og afpipettering samt forsendelse af prøver til en central 
biobank. Det anslås, at der i forbindelse med projektet på nationalt plan skal foretages et antal 
på ca. 10.000 prøver årligt i en 5-årig periode. 
 
Jens Friis Bak har anmodet om at få drøftet den økonomiske håndtering af sagen, idet han 
bemærker, at et anslået antal på 10.000 prøver i Region Midtjylland i løbet af projektperioden 
vil beløbe sig til en samlet udgift i regionen på 4,5 mio. kr.  
 
Bilag 

• Brev til Projektgruppen for Det danske Forskningsprojekt om diabetes 2 af 26. marts 2011. 

 
 
Referat 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
9. Orientering siden sidst (CB) 

 
 
Referat 
Intet til referat. 
 
 
10.  Revision af øvelsesplan for Region Midtjylland (FP/EFC) 

 
Indstilling 

• At forslag til revideret øvelsesplan for Region Midtjylland drøftes. 
 
Sagsfremstilling 
Ifølge bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats 
skal regionens sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan indeholde en beskrivelse af 
uddannelses- og øvelsesområdet, og i henhold til den af Regionsrådet vedtagne 
sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan skal der udarbejdes konkrete planer for 
uddannelses- og øvelsesaktiviteten. 
 
Forslag til tilrettelæggelsen af sundhedsberedskabsuddannelsen i Region Midtjylland blev 
behandlet særskilt på mødet i Klinikforum den 10.12.2010. Forslag til øvelsesplan for Region 
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Midtjylland var forinden blevet forelagt Klinikforum på mødet den 21.5.2010, hvor Klinikforum 
tilsluttede sig en 4-årig øvelsesplan for regionen. 
 
Øvelsesplanen fra foråret 2010 dækkede bevidst ikke det samlede behov for øvelsesaktiviteten 
inden for sundhedsberedskabet i perioden, idet planen nødvendigvis måtte rumme plads til 
deltagelse i andre beredskabsmyndigheders øvelsesplaner. Her vil typisk være tale om større 
ulykker og lignende, hvor det vil være relevant at øve kommunikation og samarbejde i 
indsatsledelsen og mellem beredskaberne. 
 
I henhold til 2010-øvelsesplanen skulle der i foråret nedsættes en gruppe, der skulle 
planlægge en øvelse baseret på et scenario om smittespredning, og øvelsen skulle afvikles i 
foråret 2011. Øvelsen om smittespredningsfare i Region Midtjylland blev afholdt den 
13.4.2011, og evalueringsrapport fra øvelsen er udsendt til hospitalerne den 1. juli 2011. 
 
Region Midtjylland har siden foråret 2010 deltaget i følgende øvelser: 
 
Tidspunkt Øvelsestype Øvelsestema Ansvarlig for øvelsen 

 
23.8.2010 Dilemmaøvelse Uheld i Karup Lufthavn Beredskabsstaben v/Midt-og 

Vestjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 

9.9.2010 Fuldskala øvelse Uheld i Karup Lufthavn Beredskabsstaben v/Midt-og 
Vestjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 

27.10.2010 Fuldskalaøvelse Terrorøvelse i 
Skanderborg 

Rigspolitiet og Center for 
Biosikring og Beredskab 

25.11.2010 Dilemmaøvelse Uheld på APM-
Containerterminalen i 
Aarhus  

Beredskabsstaben 
v/Østjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 

10.3.2011 Krisestyringsøvelse Samarbejde på strategisk 
niveau 

Beredskabsstaben v/Midt-og 
Vestjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 

13.4.2011 Krisestyringsøvelse Smittefare på 
hospitalerne i RM 

Region Midtjylland 

18.5.2011 Dilemmaøvelse Uheld på Silkeborgsøerne Beredskabsstaben v/Midt-og 
Vestjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 

7.6.2011 Fuldskalaøvelse Uheld på rutebåd på 
Silkeborgsøerne 

Beredskabsstaben v/Midt-og 
Vestjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 

23.6.2011 Uvarslet 
krisestyringsøvelse 

Terrortema 
Beredskabsstaben 
v/Østjyllands Politi 

Rigspolitiet 

Ugentlig 
siden 
sommer 
2011 

Alarmeringsøvelse Beredskabsaktiveringstest 
af Beredskabs-AMK og 
beredskabet på Århus 
Sygehus 

Region Midtjylland 
v/Præhospitalet og Århus 
Sygehus 

16.11.2011 Fuldskalaøvelse Ulykke på Århus Havn Beredskabsstaben v/ 
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med inddragelse af farlige 
virksomheder 

Østjyllands Politi, herunder 
Region Midtjylland 
v/Præhospitalet samt Århus 
Universitetshospital 

 
 
Øvelsesplanen for Region Midtjylland fra foråret 2010 lagde op til, at planen skulle revideres i 
efteråret 2011. Arbejdsgruppen vedrørende sygehusberedskabsplanlægning i Region 
Midtjylland har udarbejdet et forslag til revideret øvelsesplan, som bygger videre på planen fra 
2010. Planen fra 2010 lagde op til, at der i 2012 skulle lægges vægt på lokale øvelser på de 
enkelte hospitaler. Dette forslag er opretholdt, og det foreslås, at regionshospitalerne i 
Horsens og Herning allerede i 1. kvartal 2012 afholder øvelser med henblik på at træne 
scenarier relateret til EU formandskabet for så vidt angår RH Horsens og cykelløbet Giro 
d’Italia for så vidt angår RH Herning samt eventuelt RH Horsens. Præhospitalet har på mødet 
den 22.11.2011 i Sundhedsberedskabs- og Præhospitalt Udvalg for Region Midtjylland stillet 
forslag om, der i regi af beredskabsstabene ved henholdsvis Sydøstjyllands Politi og Midt- og 
Vestjyllands politi planlægges fælles øvelser omkring disse temaer. De to politimyndigheder 
var positive over for forslaget. 
 
Forslaget til revideret øvelsesplan rummer fortsat plads til yderligere deltagelse i andre 
beredskabsmyndigheders øvelsesplaner ud over det allerede planlagte. 
 
Den foreslåede øvelsesplan vedlægges til drøftelse. 
 
Det foreslås, at planen revideres igen i foråret 2013. 
 
I arbejdsgruppen vedrørende sygehusberedskabsplanlægning deltager en repræsentant fra 
hver hospitalsenhed, jf. vedlagte oversigt til orientering. 
 
Bilag 

• Forslag til øvelsesplan for Region Midtjylland. 

• Medlemmer af arbejdsgruppen vedrørende sygehusberedskabsplanlægning. 

 
 
Referat 
Klinikforum godkendte forslaget til øvelsesplan. 
 
Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Horsens tilkendegav, at de hver især var indstillet 
på i løbet af 1. kvartal 2012 at deltage i en øvelse på beredskabsområdet med henblik på at 
træne scenarier relateret til henholdsvis cykelløbet Giro d´Italia (HE Vest) og EU 
formandskabet (RH Horsens). 
 
Erika F. Christensen orienterede desuden om, at Præhospitalet den 26. januar 2012 får besøg 
af beredskabsfolk fra Norge, der vil præsentere deres erfaringer fra Utøya. Der vil blive 
udsendt en invitation til hospitalerne. 
 
Endelig blev der fra Præhospitalets side gjort opmærksom på, at det landsdækkende 
radiokommunikationsnet SINE endnu ikke er indført på hospitalerne i Region Midtjylland. Det 
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er meget vigtigt, at SINE nettet er etableret på alle hospitaler inden afviklingen af cykelløbet 
Giro d´Italia primo maj 2012 i henholdsvis RH Horsens’ og HE Vests optageområder samt EU 
formandskabet i 2. kvartal 2012, hvor der afholdes møder i Horsens. Andre dele af Østjylland 
vil blive involveret for så vidt angår indkvartering.  
 
Ovennævnte aktiviteter vil være omfattet af en stor beredskabsmæssig overvågning og 
styring, og SINE nettet vil udgøre grundlaget for kommunikationen mellem myndighederne. 
Det er derfor vigtigt, at hospitalerne til den tid også vil være i stand til at kommunikere via 
SINE nettet. Det blev aftalt, at Sundhedsplanlægning afklarer, hvem der har ansvar for at 
sikre, at SINE nettet er etableret på alle hospitaler i Region Midtjylland inden afviklingen af de 
to arrangementer. 
 

 

11.  Samspillet mellem lægelig videreuddannelse og forskning (LHR/BBH) 

 
Indstilling 

• At prioriteringerne i samspillet mellem den kliniske hverdag, lægelig videreuddannelse 
og forskning drøftes. Der opleves tiltagende udfordringer i forbindelse med orlov/deltid 
til forskning under speciallægeuddannelsen, samt mulighed for erstatningsansættelser 
efter endt orlov.  

 
Sagsfremstilling 
I forhold til bekendtgørelsen skal den lægelig videreuddannelse som hovedregel gennemføres 
som fuldtidsansættelse. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan dog godkende 
ansættelse på deltid eller skiftevis på deltid og fuldtid under forudsætning af, at der kan indgås 
aftale herom med ansættelsesmyndigheden. 
  
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender kombinationsstillinger der 
kombinerer lægelig videreuddannelse og forskning efter individuel og konkret vurdering. 
Godkendelsen beror på oplysninger fra den uddannelsessøgende læge i et samarbejde med 
projektvejleder og efter indstilling fra specialets postgraduate kliniske lektor (PKL)  
Kombinationsforløb godkendes som udgangspunkt som ændringer i forhold til en allerede 
etableret ansættelse i en hoveduddannelsesstilling – og kræver dermed hospitalernes accept af 
en ændring i ansættelseskontrakten. 
 
Der er flere forskellige modeller for, hvordan fordelingen af henholdsvis forskning og 
klinik/uddannelse konkret kan tilrettelægges – og mange variationer heraf. 
 
Eksempel 1: Lægen opdeler sin tid mellem klinik og forskning parallelt, således at lægen 
eksempelvis arbejder deltids henholdsvis på afdelingen og forskningsprojektet. Dvs. at 
vedkommende eksempelvis bruger 50 % af sin tid på forskning og 50 % på klinik. 
 
Eksempel 2: Lægen veksler mellem henholdsvis at arbejde fuldtids på forskningsprojektet og i 
afdelingen. Hermed menes at uddannelseslægen har perioder af f.eks. 3-6 måneder med fuld 
tid til forskning.  
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Videreuddannelsessekretariatet, Nord faciliterer processen vedrørende etablering af 
kombinationsforløb mest muligt. Særligt i forhold til det formelle regelsæt (bekendtgørelser 
m.v), konkrete vurderinger af kombinationsforløb og vejledning/rådgivning. 
I en rundspørge blandt alle PKL og efter drøftelse i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse anføres der tiltagende vanskeligheder i forhold til afdelingernes accept af 
kombinationsforløb. Årsagerne vurderes at være dels resulterende uregelmæssigheder i 
lægebemandingen, dels de mulige økonomiske konsekvenser i form af vikarudgifter. 
 
 
Referat 
Berit Bjerre Handbjerg redegjorde kort for problemstillingen med, at uddannelseslæger oplever 
udfordringer i forbindelse med orlov/deltid til forskning under speciallægeuddannelsen, samt 
mulighed for erstatningsansættelser efter endt orlov.  
 
Der var enighed om, at der skal støttes op om muligheden for at lave 
kombinationsstillinger/forskning. Det blev aftalt, at Sundhedsuddannelser ved behov for 
afklaring af konkrete problemstillinger kan tage direkte kontakt til cheflægen på det 
pågældende hospital.   
 
 
12.  Centerdannelse med universitetstilknytning (CTN/JK/KSJ)  

 
Indstilling 

• At udkast til aftale om den nye tilknytningsform ”Centerdannelse med 
universitetstilknytning” godkendes med henblik på fremlæggelse for Ledelsesforum for 
Universitet-Regionssamarbejdet (LUR). 

 
Sagsfremstilling 
Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Health, 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland er der blandt andet indgået aftale om, at 
regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland kan blive 
tilknyttet Aarhus Universitet på ét eller flere af følgende niveauer: 

• Universitetsklinikker 
• Universitære samarbejdsaftaler 
• Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter 
• Universitetsmæssige enkeltstillinger 

 
Der har efterfølgende vist sig et behov for at tilføje endnu en form for tilknytning med henblik 
på at give mulighed for universitetstilknytning af centre, som dækker flere specialer.  
 
Der er fra Hospitalsenhed Midt rejst forslag om, at navnet for den nye tilknytningsform drøftes, 
idet ”Centerdannelse med universitetstilknytning” vurderes vanskelig at anvende i en 
international sammenhæng. Det ønskes, at også denne konstruktion får betegnelsen 
”Universitetsklinik”. Det foreslås, at Hospitalsenhed Midt og Sundhedsplanlægning vender 
spørgsmålet sammen med Aarhus Universitet med henblik på at forelægge et forslag til navn 
på mødet i Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) den 5. januar 2012. 
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Leder af Institut for Klinisk Medicin, Jens Christian Djurhuus og cheflæge ved Hospitalsenhed 
Midt, Christian Møller-Nielsen har bidraget til beskrivelsen af en ny tilknytningsform, som giver 
mulighed for, at et regionshospital, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet kan blive 
tilknyttet Aarhus Universitet via centerdannelse baseret på et interessefællesskab fra flere 
specialer. Den nye tilknytningsform er beskrevet i vedlagte udkast til supplerende aftale. 
 
Aftaleudkastet vedrørende den nye tilknytningsform vil blive rettet til i henhold til 
bemærkningerne fra Klinikforum. Aftalen forventes forelagt Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet (LUR) på møde den 5. januar 2012 til endelig godkendelse. 
 
Bilag 

• Udkast til aftale om ny tilknytningsform ”Centerdannelse med universitetstilknytning”. 

 
 
Referat 
Der var i Klinikforum opbakning til, at centre, som dækker flere specialer, kan få en 
universitær tilknytning. Det blev foreslået, at der i stedet for at tilføre en ny tilknytningsform 
laves en uddybende beskrivelse af tilknytningsformen ”universitetsklinik” med henblik på, at 
denne også kan rumme universitetstilknytning af centre, som dækker flere specialer. 
 
Sundhedsplanlægning sørger for at viderebringe ovennævnte forslag til Ledelsesforum for 
Universitet-Regionssamarbejdet (LUR), som drøfter sagen på møde den 5. januar 2012.   
 
 
13.  Orientering om strategi for Aarhus Universitetshospital (CB/KSJ) 

 
Indstilling 

• At Aarhus Universitetshospital orienterer om status for udarbejdelse af strategi for 
Aarhus Universitetshospital, herunder om udfaldet af mødet den 9. november 2011. 

 
Sagsfremstilling 
Der var på møde i Kontaktudvalget den 12. oktober 2011 en drøftelse af de igangværende 
strategiprocesser vedrørende udarbejdelse af dels den interne strategi for Aarhus 
Universitetshospital, dels strategien for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og hospitalerne 
i Region Midtjylland.  
 
Aarhus Universitetshospital blev på mødet opfordret til at inddrage eksterne parter – herunder 
repræsentanter fra regionshospitalerne – i hospitalets strategiproces. Inddragelsen af eksterne 
parter i udformningen af hospitalets interne strategi skal ses i lyset af den store opgave, som 
Aarhus Universitetshospital har på regionalt plan.  
 
Aarhus Universitetshospital har på den baggrund indkaldt repræsentanter fra Aarhus 
Universitet, regionshospitalerne, psykiatriområdet og administrationen i Region Midtjylland til 
et møde med henblik på orientering om den interne strategiproces, som har været gennemført 
på hospitalet. Mødet blev afholdt den 9. november 2011.  
 
 
Referat 
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Claus Thomsen fortalte om baggrunden for den igangværende strategiproces internt på Aarhus 
Universitetshospital. Arbejdet handler aktuelt om at skabe et arbejdsgrundlag for hverdagen 
på hospitalet. I takt med at arbejdet kommer til at omhandle integrationen med psykiatrien, vil 
psykiatrien blive inddraget. Involverede parter vil blive orienteret, når strategien er 
udarbejdet. 
 
Der blev fra de medlemmer af Klinikforum, som deltog i orienteringsmødet, udtrykt stor 
tilfredshed med mødet. Der blev desuden opfordret til, at der i lignende situationer sker en 
tilsvarende inddragelse – også gerne tidligere i forløbet. 
 
 
14.  Orientering vedr. registrering af specialiseringsniveau (LM/HPG) 

 
Indstilling 

• Til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Det blev på Klinikforummøde den 16.09.11 gjort opmærksom på, at der kan være tilfælde, 
hvor hospitalerne vil have vanskeligt ved at afgøre, om en given patient skal registreres på 
hovedfunktionsniveau eller specialiseret niveau. Der er eksempelvis tvivl om, hvorvidt en 
patient, som tidligere har modtaget behandling på højt specialiseret niveau, ved 
genindlæggelse fortsat skal registreres under specialiseret niveau. Det blev aftalt, at Hans 
Peder Graversen afklarede problemstillingen. 
 
Redegørelse vedr. registrering af specialiseringsniveau 
Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke muligt entydigt at definere behandlingsniveauet ud fra 
tidligere indlæggelsers betydning. Specialiseringsniveau vil altid bero på en konkret vurdering 
ud fra definitionen af den enkelte specialefunktion jf. specialeplanen. Hospitalerne/psykiatrien 
kan altså ikke anvende generelle regler for at en tidligere indlæggelse medfører 
behandlingsniveau på et bestemt niveau, men der er behov for en konkret vurdering hver 
gang. Dette stemmer overens med at registreringen foregår i forbindelse med udskrivning fra 
en indlæggelse. Registreringsvejledningen er blevet opdateret således at ovenstående fremgår 
af vejledningen.  
 
Bilag:  

• Registreringsvejledning version 1.5  

 
 
Referat 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
15.  Sundhedsfaglig validering af Kroniker Datasættet (KM/LK) 

 
Indstilling 

• At Klinikforum udpeger en relevant kliniker til at give en sundhedsfaglig vurdering af 
MedComs kroniker datasæt, som det ser ud i version 0.  
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Sagsfremstilling 
I forbindelse med RSI’s pejlemærker vedrørende it-understøttelse af kronikerindsatsen har 
MedCom udarbejdet vedlagte forslag til et fælles KronikerDatasæt. Datasættet tager 
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generiske model for kronikerforløb. Datasættet udtrykker 
det minimum af informationer, som er tilgængelige elektronisk, når sundhedsaktører i 
lægepraksis, kommunen og på hospitalet samarbejder med patienten om et kronisk 
sygdomsforløb.  
 
Datasættet udvikles i flere trin for at sikre sundhedsfaglig konsensus og erfaring, inden 
indholdet relateres teknisk til nationalt valgte tekniske standarder i regi af National Sundheds-
it. Datasættet er udsendt til de involverede parter med henblik på validering.  
 
Sundhedsstyrelsen har kommenteret det foreliggende, og via KL indhentes sundhedsfaglige 
kommentarer fra kommunerne. MedCom har derudover anmodet om også at få kommentarer 
fra klinikere i de regionale it-projekter på kronikerområdet.  
 
Der ønskes udpeget en kliniker, som Nære Sundhedstilbud kan kontakte med henblik på at få 
en sundhedsfaglig vurdering af datasættet.  
 
Bilag 

• Fælles Kroniker Data Version 0 

 
 
Referat 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
16.  Eventuelt 

 
 
Referat 
Intet til referat. 
 
 
17.  Næste møde 

 
Næste møde afholdes fredag den 27. januar 2012 i Regionshuset Viborg. 
 
 
Referat 
Det blev aftalt at udvide de kommende møder i Klinikforum med 1 time som et forsøg. Der vil 
blive udsendt opdaterede mødeindkaldelser til de næste møder.  
 
 
/KSJ 
 




