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1. Godkendelse af dagsorden
Sundhedsstyrelsen bød velkommen til dette 1. møde i Den Regionale baggrundsgruppe efter offentliggørelsen af specialeplanen. Styrelsen takkede i for
det gode samarbejde, både op til og efter offentliggørelse.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Korte meddelelser fra Sundhedsstyrelsen
På nuværende tidspunkt arbejdes der på, at få de specialfunktioner, hvor afgørelser fortsat udestår, færdige samt besvarelse af diverse henvendelser som styrelsen modtager på baggrund af offentliggørelsen.
a) Rådgivning i forbindelse med etablering af Steno Centre
Sundhedsstyrelsen mindede om, at regionerne skal indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning i forbindelse med etablering af Steno Centre, hvor dette udgør
en ændring i tidligere fremsendte sundhedsplaner.
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b) Orientering vedr. fødselsområdet
Sundhedsstyrelsen bemærkede, at fødselsområdet har været i fokus i forhold til
eventuelle ønsker om etablering af private fødeklinikker som en del af et offentligt tilbud i regionerne.
Region Sjælland er ved at udarbejde en evaluering af regionens gældende fødeordning, vedr. private fødeklinikker. Region Sjælland oplyste, at efterspørgslen
på fødeklinikkerne tilsyneladende ikke har været så stor som antaget.
Sundhedsstyrelsen oplyste, at der, ligesom for ændret organisering af diabetestilbud, skal indhentes rådgivning fra styrelsen i udarbejdelsen af sundhedsplaner, herunder ved væsentlige ændringer.
c) Orientering om henvendelse vedr. 4 regionsfunktioner inden for ØNH.
CFR har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen vedr. afgørelser i forbindelse følgende 4 regionsfunktioner inden for ØNH:
 Nr. 4 - Operation for otosclerosis med stapedotomi (ca. 250 pt.)
 Nr. 7 Operation for aquisit øregangsatresi (ca. 50-100 pt.)
 Nr. 8 - Operation for øregangskolesteatom (ca. 50-100 pt.)
 Nr. 14 – Thyreoideakirurgi (ca.2.200 operationer). Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi
Sundhedsstyrelsen har tidligere, i forbindelse med en række indsigelser fra private aktører i december 2016, anmodet regionerne om en status på bl.a. disse 4
funktioner. CRF har i deres henvendelse beskrevet yderligere oplysninger om
ventetider især i relation til Region Hovedstaden og Region Sjælland. For at
sikre, at der er mulighed for et tilbud til disse patienter i regionerne uden uhensigtsmæssigt lang ventetid, vil Sundhedsstyrelsen fremsende en anmodning til
regionerne mhp. fornyet vurdering af den nødvendige kapacitet inden for de 4
regionsfunktioner. Kommentarer fra CFR medsendes anmodningen.
d) Orientering vedr. HPV
Sundhedsstyrelsen oplyste, at der igangsættes en informationsindsats om HPVvaccination i april, i første omgang i form af en hjemmeside. Indsatsen bygger
på et bredt partnerskab med bl.a. Kræftens bekæmpelse, mhp. at få øget vaccinationstilslutningen.
Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde anbefalinger til organisering af udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser, og der ses i den forbindelse et overlap med den patientgruppe, som oplever uforklarede symptomer
i relation til en HPV-vaccine. På næste møde i Den Regionale Baggrundsgruppe ønsker Sundhedsstyrelsen at drøfte En Indgang i forhold til funktionelle lidelser, herunder erfaringsudveksling regionerne imellem.
e) Prostatakræft
Sundhedsstyrelsen har modtaget en henvendelse fra onkologer vedr. metastatisk
kastraktionsrefraktær prostatakræft. Onkologerne oplyser, at der foretages klinisk forskning indenfor metastatisk kastraktionsrefraktær prostatakræft i urologisk regi, selvom det er en regionsfunktion i onkologien. Sundhedsstyrelsen har
svaret, at forskning på patienter, som er omfattet af en specialfunktion i udgangspunktet skal foregå i det specifikke speciale. Baggrundsgruppen gjorde
opmærksom på, at der kan være behandlinger som meningsfuldt kan varetages i
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andre specialer, hvilket der skal tages hensyn til i Sundhedsstyrelsens beslutninger. Sundhedsstyrelsen oplyste, at der vil ske en konkret sagsbehandling af
hver enkelt sag i denne forbindelse.
3. Status for den reviderede specialeplan 2017
En række funktioner, jf. følgebrevet, er blevet hørt i RU. Medfører tilbagemeldingerne fra RU ændringer i funktionerne, sættes disse på dagsordenen til det
kommende møde i RU d. 25. april 2017. Derudover arbejdes der på at få sagsbehandlet de funktioner der afventer, og der arbejdes efter at kunne forelægge
en stor del af disse funktioner RU d. 25. april.
Danske Regioner fremlagde en problemstilling, hvor en privat leverandør med
godkendelse til en regionsfunktion i en region ønskede at lave udefunktion i en
anden region. Danske Regioner ønsker en præcisering af hvad en udefunktion
er.
Sundhedsstyrelsen oplyste, at udefunktioner kan varetages i begrænset omfang
som led i varetagelsen af en specialfunktion, fx af hensyn til patientforløb. Udefunktionen skal varetages af et behandlerteam fra den matrikel der er godkendt
til specialfunktionen. Udefunktioner skal være beskrevet i ansøgningen om
specialfunktioner, som Sundhedsstyrelsen forholder sig til i sagsbehandlingen.
Udefunktioner skal dermed ikke godkendes og fremgår ikke af specialevejledningerne. Beskrevne udefunktioner vurderes i sagsbehandlingen, og Sundhedsstyrelsen kan godt vurdere, at en beskreven udefunktion ikke skal varetages
som beskrevet.
a) Orientering om ændrede formuleringer for specialfunktioner relateret til
kønsidentitetsforhold
Sundhedsstyrelsen oplyste, at der er foretaget en omformulering af funktioner
vedr. kønsidentitet i specialevejledningerne, så de nu er tilpasset den nye vejledning om behandling af transkønnede. Sundhedsstyrelsen ønskede derfor Den
Regionale Baggrundsgruppes eventuelle bemærkninger til formuleringerne.
Den Regionale Baggrundsgruppe kunne tilslutte sig formuleringerne.

b) Drøftelse af hæmatologiske specialfunktioner (HSF 19 og 20)
HFS 19:
Sundhedsstyrelsen oplyste om henvendelsen fra Dansk Hæmatologisk Selskab
vedr. et eventuelt behov for flere godkendelser af HSF 19 vedr. systemisk matocytose, specifik vedr. den del af funktionen der kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Sundhedsstyrelsen ønskede en tilbagemelding fra regionerne vedr. et evt. behov for yderligere godkendelser.
Region Midtjylland oplyste, at de ønsker at ansøge om funktionen i formaliseret samarbejde.
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HFS 20:
Henvendelsen fra Dansk Hæmatologisk selskab omhandlende endvidere muligheden for varetagelse af HFS 20 vedr. Hypereosinofilt syndrom på regionsfunktions niveau, i et formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Sundhedsstyrelsen ønskede derfor en drøftelse af eventuelle regionale behov for at
varetage funktion i et formaliseret samarbejde.
Region Midtjylland har i den gældende specialeplan et samarbejde med RH og
dette samarbejde ønskes fortsat. Regionen vil derfor gerne ansøge om varetagelse af HFS 20 på regionsfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde.
Regions Sjælland oplyste at der fra klinisk side vurderes at være behov for flere
godkendelser.
Sundhedsstyrelsen udarbejder et tillæg til formuleringen af HSF 20 vedr. varetagelse på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde.
Sundhedsstyrelsen igangsætter en formel ansøgningsproces i forbindelse med
HFS 19 og 20.
c) Drøftelse af pædiatrisk specialfunktion (HSF 72)
Sundhedsstyrelsen ønskede en drøftelse af om andre regioner, udover Region
Sjælland, kunne have behov for at varetage HSF 17 - vedligeholdelsesbehandlingen på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.
Både Region Midtjylland og Region Nordjylland har ønske om at varetage
funktionen.
Sundhedsstyrelsen igangsætter en ansøgningsproces.

4. Opdatering af liste vedr. behandling i andre EU/EØS-lande
Region Sjælland spurgte om fertilitetsbehandling er relevant under punkt 3. i listen vedr. behandling i andre EU/EØS-lande, da regionen har modtaget flere
anmodninger om dette.
Region Syddanmark oplyste, at punkt 3 umiddelbart blev oprettet mhp. at regionerne kunne udveksle erfaringer vedr. specifikke læger/klinikker i EU, hvortil
der skulle kræves en forhåndsgodkendelse.
Hvorvidt fertilitetsbehandling kan indgå under punkt 3 forblev uafklaret, da
grundlaget for hvilke behandlinger der kan indgå i punktet, ikke var klarlagt på
mødet. Punktet sættes derfor på dagsordenen til næste møde i Den Regionale
Baggrundsgruppe, hvortil sundhedsstyrelsen udarbejder en præcisering af, hvilke principper der gælder i forhold til behandlinger, der kan indgå under punkt 3
i listen.

Side 4

5. Meddelelser fra Den Regionale Baggrundsgruppe
Charlotte Bøll Larsen er pr. 1. april 2017 ansat som vicedirektør på Næstved,
Slagelse og Ringsted sygehuse og fratræder derfor sin stilling som planlægningschef i Region Sjælland.
Anne-Mette Lesche deltager i møder i Den Regionale Baggrundsgruppe, indtil
Charlotte Bøll Larsens stilling er besat.
6. Næste møde
Næste møde er torsdag den 18. maj 2017 kl. 13-16. Mødet forventes afholdt
som planlagt.
7. Eventuelt
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