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Region Midtjylland har d. 27. juni 2007 besvaret Sundhedsstyrelsens hen-
vendelse af 15. juni 2007 vedrørende Region Midtjyllands varetagelse af ki-
rurgi for blærehalskirtelkræft. Besvarelsen omfatter tre hovedemner: Sund-
hedsstyrelsens kendskab til center-satellitaftalen mellem Århus Universitets-
hospital Skejby og Holstebro, den faglige kvalitet og den fortsatte varetagel-
se af den kirurgiske behandling af prostatakræft. 
 
Med hensyn til det sidste tager Sundhedsstyrelsen til efterretning, at det i 
første omgang er nødvendigt at fortsætte center-satellitaftalen med henblik 
på at sikre tilstrækkelig kapacitet til kirurgisk behandling af kræft i blære-
halskirtlen til at undgå stigende ventetider i en tid med voksende behov. 
Sundhedsstyrelsens igangværende specialegennemgang, som for urologiens 
vedkommende forventes afsluttet i efteråret 2007, vil skulle indgå som en 
del af grundlaget for overvejelserne om den fremtidige planlægning. 
 
Spørgsmålet om den faglige kvalitet har styrelsen som nævnt i henvendelsen 
af 15. juni søgt nærmere vurderet i en landsdækkende undersøgelse gennem 
Sundhedsstyrelsens Kirurgigruppe. Resultatet heraf foreligger endnu ikke. 
 
Region Midtjylland skriver, at man indtil Sundhedsstyrelsens reaktion efter 
artiklen i Ugeskrift for Læger den 14. maj 2007 var af den opfattelse, at sty-
relsen var vidende om center-satellitaftalen. Opfattelsen er baseret på, at sty-
relsen har haft mulighed for at være orienteret herom bl.a. via den sædvanli-
ge og løbende indrapportering af samtlige operationer og patientforløb. 
 
Sundhedsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsens forventning er, at når 
tre amter henvender sig skriftligt to gange for at få tilladelse til at etablere 
center-satellitsamarbejde, og begge gange får et klart negativt svar, endog 
uddybet i to møder, så oprettes/fortsættes funktionen ikke. Sundhedsstyrel-
sen har hidtil ikke haft den praksis generelt at vurdere om aftaler/ikke aftaler 
overholdes, for eksempel gennem kontrol af indberettede data, da styrelsen 
forventer at regionerne planlægger i overensstemmelse med gældende regel-
sæt.  
 
Sundhedsstyrelsen forventer, at Regionens orientering om sagen på 
www.regionmidtjylland.dk fjernes eller korrigeres i henhold til ovenstående. 
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Lone de Neergaard 
Enhedschef 


