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Behandling i udvalget:
Til drøftelse
Sagsfremstilling:
I forbindelse med den igangsatte ansøgningsproces finder Sundhedsstyrelsen, at det er hensigtsmæssigt med et ekstraordinært møde i det rådgivende
udvalg mhp. at drøfte regionernes ansøgning og planlægning af specialfunktioner – herunder med fokus på kirurgi for ovariekræft og andre kræfttyper.
Der har i de forløbende 2 mdr. været et øget pressefokus, idet kræftoperationer varetages flere steder end anbefalet i Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet, 2001. Dette har pressen samtidig sammenholdt med kvalitetsdata og
udtalelser fra forskellige speciallæger, som anbefaler samling af funktioner.
Sundhedsstyrelsens kommentar:
Ingen kommentarer.
Drøftelser og beslutning:
Sundhedsstyrelsen ønskede drøftelse af, om det var muligt for regionerne at
fremskynde hele ansøgningsprocessen for alle specialerne, idet Sundhedsstyrelsen ikke fandt det hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at tage beslutning omkring varetagelsen og placeringen af enkeltstående funktioner som
f.eks. operation af ovariecancer midt i regionernes ansøgningsproces, med
risiko for at ødelægge de regionale interne faglige afklaringer. Sundhedsstyrelsen understregede samtidig, at ingen kunne leve med, at der var patienter,
som i den mellemliggende periode fik tilbudt en behandling, der var dårligere sammenlignet med de øvrige tilbud. Desuden ønskede Sundhedsstyrelsen
at sikre, at der ikke skete en forringelse af kvaliteten i den igangsatte ansøgnings- og godkendelsesproces.
Sundhedsstyrelsen kunne desuden informere om, at der netop havde været et
møde om et pilotprojekt for ansøgningsprocessen, hvor Sundhedsstyrelsens
og regionernes indtryk var, at ansøgningsskemaerne og tekstniveauet var
håndterbart såvel i ansøgnings- som i godkendelsesprocessen.
Den generelle tilbagemelding fra de 5 regioner var, at ansøgningsprocessen
ikke kunne foregå hurtigere end allerede aftalt, idet opgaven i regionerne allerede fylder meget såvel i de faglige som i de administrative miljøer og er
desuden fastlagt i henhold til de regionale politiske niveauer.
Dansk Medicinsk Selskab tilbød at udarbejde en udmelding fra de videnskabelige selskaber om, at de sluttede op omkring den planlagte ansøgnings- og
godkendelsesproces, idet de fandt at lokale faglige udtalelser og standpunkter ikke bør komme på tværs af det gode arbejde og hensynet om at løfte
kvaliteten nationalt.
Ministeriet tilkendegav, at den nuværende proces er faglig velbegrundet,
men at der kan være politiske forventninger til, at der bør foregå en hurtigere

samling af visse kræftoperationer, end der er lagt op til ved at følge de nuværende tidsfrister for ansøgnings- og godkendelsesprocessen.
Region Sjælland tilkendegav, at der regionalt er taget initiativ til en kvalitetsvurdering af operationer af ovariecancer, hvor resultatet forventes februar/marts. Denne vurdering vil blive forelagt Sundhedsstyrelsen med henblik
på en yderligere vurdering.
Med baggrund i den regionale og faglige opbakning til den fastlagte ansøgnings- og godkendelsesproces forbliver denne uændret. Desuden forventer
Sundhedsstyrelsen februar/marts at modtage den eksterne kvalitetsvurdering
af operationer for ovariecancer fra region Sjælland.
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