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Danske Regioner ønsker med denne henvendelse at henlede Sundhedsstyrelsens opmærksomhed
på problemstillingen omkring højt specialiseret behandling på privathospitaler, herunder særligt
operationer for kræft i tyk- og endetarm.
Regionerne arbejder som bekendt med at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at samle
denne type kirurgi på færre enheder, og det kan derfor forekomme paradoksalt, at et antal mindre
private aktører samtidig begynder at agere på området.
En stor del af patienterne, der opereres for tarmkræft, rammes af komplikationer. Hos en del af
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disse er komplikationerne livstruende og kræver, at patienten indlægges på en intensiv afdeling,
som ikke er tilgængelig på private hospitaler.
Endvidere er der i pakkeforløbene for tarmkræftbehandling krav om, at patienterne gennemgås på
ugentlige multidisciplinære konferencer. Et sådan multidisciplinært team er ikke til stede på de
private hospitaler.
Danske Regioner vil derfor opfordre Sundhedsstyrelsen til at tage initiativ til at sikre
·

at de overordnede bestræbelser på at højne kvaliteten i tyk- og endetarmskirurgien gennem
samling på færre enheder fastholdes

·

at bestræbelserne på at højne kvaliteten i kræftbehandlingen fastholdes, idet det må lægges
til grund, at erfaring og rutine normalt ikke følger den enkelte læge, men er knyttet til det
samlede team

·

Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning af, om det i en overgangsperiode er mere
hensigtsmæssigt – og i givet fald på hvilke vilkår – at opretholde en kapacitet på flere
offentlige hospitaler og/eller en lidt længere ventetid, frem for at patienterne behandles på
private klinikker med et mindre antal operationer som underlag for behandlingen

·

et tæt tilsyn med kvaliteten i behandlingen hos de private aktører, så der er sikkerhed for,
at disse lever op til Sundhedsstyrelsens krav til denne højt specialiserede behandling.

Afslutningsvis bør nævnes, at problemstillingen ikke alene vedrører tarmkræftkirurgien, men også
andre højt specialiserede behandlinger, hvor der stilles krav om en vis patientvolumen samt
tværfaglighed.

Med venlig hilsen

Bent Hansen
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