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2 Generelle overvejelser i forhold til specialet 
 
2.1 Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af 

specialevejledningen hos ansøger 
 
Vejledning: 
Der efterspørges en kort redegørelse for, hvordan specialevejledningen, på tværs af 
hovedfunktionsniveau, regions- og højtspecialiseret niveau, er implementeret i regionen/på det 
private sygehus, herunder eventuelle udfordringer (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus 
allerede er godkendt til varetagelse af specialfunktioner i specialet) 
 
Besvarelse: 
I Region Midtjylland er det organiseret sådan, at de højtspecialiserede funktioner som 
udgangspunkt varetages på Aarhus Universitetshospital.  
 
Regionsfunktioner varetages som udgangspunkt alle på Aarhus Universitetshospital og er herudover 
fordelt ud på de øvrige hospitaler i regionen ud fra forskellige hensyn (se punkt 4.2).  
 
Som udgangspunkt varetages alle hovedfunktioner ved alle hospitalsenheder. 
 
Plastikkirurgi varetages i Region Midtjylland på Aarhus Universitetshospital, hvor hovedparten af 
regionsfunktionerne og de højtspecialiserede funktioner foretages. 
 
Regionshospitalet Herning har en plastikkirurgisk udefunktion på hovedfunktionsniveau, der 
varetages af speciallæger fra Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus.  
 
Regionshospitalet Viborgs mammakirurgiske afsnit har desuden tilknyttet plastikkirurg (med 
speciale i mammarekonstruktioner), som varetager primære rekonstruktioner og andre 
plastikkirurgiske brystoperationer i samarbejde med hospitalets mammakirurgiske overlæger. 
 
Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus varetager desuden udefunktion med 
udgående teams til assistance på andre specialiserede afdelinger i det omfang, patienten ikke kan 
flyttes. 
 
Enkelte plastikkirurgiske funktioner varetages på Aarhus Universitetshospital i regi af det 
urologiske speciale, hvilket vil sige på Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 
Skejby. 
 
De tildelte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for plastikkirurgi er 
implementeret i overensstemmelse med den gældende specialevejledning.  
 
Der pågår i øjeblikket et arbejde i Region Midtjylland, hvor der ses på organiseringen af 
mammacancerkirurgien i hele regionen. Der kan som følge af dette eventuelt ske ændringer inden 
for plastikkirurgien. Sundhedsstyrelsen vil blive inddraget, såfremt dette bliver relevant. 
 
 
2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af 
        akutområdet i forhold til specialet 
 
Vejledning: 
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Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan organiseringen af akutområdet overordnet opfylder 
anbefalinger og krav i denne specialevejledning 
 
Besvarelse: 
Region Midtjylland har fem akuthospitaler som oplistet nedenfor. 

• Aarhus Universitetshospital, Aarhus 
• Regionshospitalet Herning 
• Regionshospitalet Horsens 
• Regionshospitalet Randers 
• Regionshospitalet Viborg 

 
Regionshospitalet Silkeborg modtager akutte, visiterede intern medicinske patienter kl. 8-17 på 
hverdage. Endvidere modtager Regionshospitalet Silkeborg – som led i et forskningsprojekt - 
døgnet rundt kendte kroniske patienter med akut forværring af deres kroniske sygdom. 
 
For mere uddybende beskrivelse af organiseringen af akutområdet i Region Midtjylland henvises til 
overliggernotatet. 
 
Plastikkirurgien indgår ikke i de fælles akutmodtagelser.  
 
 
2.3 Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer 

og sygehusmatrikler 
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan patientforløb organiseres på tværs af 
funktionsniveauer, herunder organiseringen af behandling på tværs af sygehusmatrikler i regionen. 
 
Besvarelse: 
Hospitalerne i Region Midtjylland har generelt et tæt og velfungerende samarbejde om 
patientforløb, der går på tværs af funktionsniveauer og/eller patientforløb, hvor behandlingen går på 
tværs af sygehusmatrikler i regionen. I tilfælde, hvor den videre del af et patientforløb skal foregå 
på et højere specialiseringsniveau, end det enkelte hospital selv varetager, henvises patienten til et 
hospital, der varetager funktionen på det rette specialiseringsniveau. 
 
Samarbejdet på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland understøttes af blandt andet fælles 
visitationsretningslinjer samt eventuelt konferencer (fx video- eller MDT-konferencer) til afklaring 
af patienter med kompliceret sygdomsbillede og beslutning om viderehenvisning af patienter til 
højere specialiseringsniveau. 
 
Der er således en samarbejdskultur, hvor de aftaler, der er indgået typisk om store eller 
komplicerede sygdomsgrupper, lægger grunden til løbende samarbejde og dialog om øvrige 
patientgrupper.  
 
Der er faste retningslinjer for den plastikkirurgiske funktion i Herning, således at patienter, der skal 
behandles på regionsfunktionsniveau (eksempelvis melanompatienter til Sentinel Node og patienter 
med hudcancer, der skal have lavet frysemikroskopisk vejledt operation) eller højtspecialiseret 
niveau, har direkte henvisningsvej ind på Aarhus Universitetshospital. 
 
 
2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer  
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Vejledning: 
Der efterspørges beskrivelse af, hvordan samarbejdet med andre relevante specialer er 
sikret/sikres fremadrettet med særligt fokus på specialer på forskellige matrikler 
 
Besvarelse: 
Plastikkirurgiens arbejdsområde er ikke som de fleste andre specialer begrænset til en specifik 
sygdom, misdannelse eller kropsdel. Selv om mange indgreb er standardiserede, er der ofte brug for 
individuelle løsninger, og plastikkirurgien har derfor stor berøringsflade med andre specialer, hvor 
der i stort omfang ydes tilsyns- og operationsassistance. 
 
Se i øvrigt afsnit 5.3 vedrørende multidisciplinært samarbejde. 
 
  
2.5 Implementering  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en detaljeret plan for implementering af de specialfunktioner i 
specialeansøgningen, som ikke aktuelt varetages, men som ønskes varetaget, herunder en præcis 
angivelse af tidshorisont (måned/år).  
 
Besvarelse: 
De regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, der søges om, varetages allerede i dag på de 
angivne matrikler.  
 
Regionsfunktionen Følger efter excessivt vægttab søges til varetagelse ved Aarhus 
Universitetshospital, Aarhus. Funktionen, der tidligere har været udviklingsfunktion, varetages 
allerede i dag af afdelingen. 
 
Vedrørende den nyoprettede højtspecialiserede funktion Kirurgi for brystkræft med invækst…. 
Denne funktion har ligeledes været varetaget i plastikkirurgisk regi i flere år og ønskes ligeledes 
ansøgt til afdelingen. 
 
For begge funktioner gælder, at afdelingen allerede varetager dem i dag.  
 
 
2.6 Udvikling og fremtidsplaner 
 
Vejledning: 
Der efterspørges overvejelser over den fremadrettede udvikling af specialet i regionen/på 
privathospitalet med fokus på organisatoriske overvejelser, planer om nybyggeri, faglige 
satsningsområder og lign.  
 
Besvarelse: 
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3 Specialets hovedfunktionsniveau 
 
 
NB! Der skal ikke ansøges om varetagelse af hovedfunktioner indenfor specialet, men varetagelsen 
af hovedfunktionsniveauet ønskes beskrevet nedenfor. 
 
 
 
3.1 Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af 

hovedfunktionerne i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges bl.a. en beskrivelse af varetagelsen af hovedfunktionsniveauet i specialet, 
herunder på hvilke sygehusmatrikler hovedfunktionerne varetages.  
 
Besvarelse: 
Følgende matrikler i Region Midtjylland varetager hovedfunktioner inden for plastikkirurgi:  

• Aarhus Universitetshospital, Aarhus 
 
På Regionshospitalet Herning varetages hovedfunktionsopgaver i en udefunktion betjent af Aarhus 
Universitetshospital. 
 
 
3.2 Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af 

hovedfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Beskrivelsen bør tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i specialevejledningen. 
 
Besvarelse: 
På de to matrikler med plastikkirurgi på hovedfunktionsniveau har øvrigt personale, herunder 
sygeplejersker, relevante kompetencer og erfaring i varetagelse af specialets patienter.  
 
Det er på begge matrikler desuden muligt at få assistance næste dag fra en speciallæge i 
plastikkirurgi, og der er mulighed for assistance fra en speciallæge i plastikkirurgi med henblik på 
telefonisk rådgivning om diagnostik, behandling og eventuelt visitation til en afdeling på regions- 
eller højtspecialiseret niveau.  
 
Endelig er der på begge matrikler samarbejde mellem plastikkirurgien og følgende specialer:  

• Dermatologi  
• Kirurgi  

 
 
3.3 Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger, kan de anføres 
her.  
 
Besvarelse: 
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4  Specialets regionsfunktionsniveau  
 

4.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det 
private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt 

 
Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan regionsfunktioner i specialevejledningen er 
implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus 
allerede er godkendt) 
 
Besvarelse: 
Regionsfunktioner inden for specialet plastikkirurgi varetages i henhold til den gældende 
specialevejledning udelukkende på Aarhus Universitetshospital, Aarhus.  
 
De tildelte regionsfunktioner er implementeret i overensstemmelse med specialevejledningen. 
 
 
4.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i 

specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af 
regionsfunktionerne, herunder på hvilke sygehusmatrikler regionsfunktionerne ønskes varetaget og 
begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, hvordan de ansøgte 
sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af regionsfunktionerne.  
 
Besvarelse: 
Det generelle princip for placering af regionsfunktioner i Region Midtjylland er, at funktionerne 
fordeles ud fra en konkret afvejning af nedenstående hensyn: 

• At opfylde Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af funktionerne, herunder sikre en 
tilstrækkelig volumen til at opretholde en høj kvalitet. 

• At tilrettelægge hensigtsmæssige patientforløb og understøtte Region Midtjyllands 
akutplan samt bæredygtigheden af det enkelte akuthospital. 

• At sikre Aarhus Universitetshospital også fremover udgør rammen om den specialiserede 
virksomhed og understøttes heri ved varetagelse af så mange regionsfunktioner som 
muligt. 

 
Regionsfunktionerne ønskes fremadrettet varetaget på Aarhus Universitetshospital ligesom i dag. 
Der lægges således ikke op til ændringer i organisering og tværgående samarbejde. 
 
 
4.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af 

regionsfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til 
varetagelse af regionsfunktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for hver 
sygehusmatrikel, som planlægges at varetage regionsfunktioner.  
 
Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver 
sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det 
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beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav 
til varetagelse af specialfunktioner i specialet.  
Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om 
varetagelse beskrives det desuden nedenfor. 
 
Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Aarhus: 
Der er ansat 11 speciallæger til varetagelse af den plastikkirurgiske funktion på Aarhus 
Universitetshospital. Der er vagtforpligtelse, så fremmøde kan ske i løbet af kort tid. De 
specialiserede funktioner varetages af min. 3 speciallæger. 
 
Aarhus Universitetshospital, Aarhus søger om følgende regionsfunktioner: 
 
Onkologisk plastikkirurgi  
 

• Onkologisk plastikkirurgi, herunder hudsarkomer, der ikke kan varetages på 
hovedfunktionsniveau grundet kompleksitet og behov for samarbejdende specialer – eller 
hvor der er behov for frysemikroskopi: På AarusUniversitetshospital, Aarhus laves 
minimum 300 operationer med frysemikroskopi om året.  

 
• Onkologisk brystkirurgi med behov for primær rekonstruktion samt ved behov for større 

onkoplastik (se DBCGs kliniske retningslinjer), herunder replacement teknikker med 
lapper hentet uden for brystet, samt større displacement eller volumenredutions teknikker, 
sidstnævnte teknikker afhængig af ekspertisen på den brystkirurgiske afdeling og efter 
lokale aftale. Funktionen varetages i tæt samarbejde med kirurgi. Varetages i et 
multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb: På 
Aarhus Universitetshospital, Aarhus laves 80-100 primære rekonstruktioner pr år. Dette er 
et indsatsområde, hvor Aarhus Universitetshospital har stor forskningsaktivitet og 
internationalt samarbejde. Afdelingen er førende inden for udvikling og implementering af 
nye modaliteter for at fremme patientforløbene. Der er nært samarbejde med 
brystkirurgerne på Aarhus Universitetshospital.   

 
• Sekundær brystrekonstruktion med stilkede lapper (og evt. med samtidigt implantat): På 

Aarhus Universitetshospital, Aarhus laves godt 80 operationer pr. år. Dette er et 
indsatsområde, hvor Aarhus Universitetshospital har stor forskningsaktivitet og 
internationalt samarbejde. Afdelingen er førende inden for udvikling og implementering af 
nye modaliteter for at fremme patientforløbene. 

 
• Malignt melanom med sentinel node diagnostik: På Aarhus Universitetshospital, Aarhus 

opereres godt 200 patienter pr. år, og der registreres i Dansk Melanomdatabase og er 
veletableret forskningsaktivitet.  

 
• Metastaserende malignt melanom: På Aarhus Universitetshospital, Aarhus opereres godt 

50 pt. pr. år. Der registreres i Dansk Melanomdatabase og er veletableret 
forskningsaktivitet. 

 
 
Speciel plastikkirurgi  
 

• Mindre komplicerede traumer  
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• Følger efter excessivt vægttab, herunder efter fedmekirurgisk operation: På Aarhus 
Universitetshospital, Aarhus opereres ca. 100  pt. pr. år. Aarhus Universitetshospital har 
været med siden udviklingsfunktionen startede og registrerer i Fedmedatabasen.  

 
 
 
4.4 Formaliseret samarbejde   
 
Vejledning: 
Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre 
sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder 
hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete 
funktioner, det drejer sig om. 
Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, 
hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens 
publikation ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav” tilgængelig fra 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
Besvarelse: 
Der søges ikke om varetagelse af regionsfunktioner i formaliseret samarbejde inden for 
plastikkirurgi. 
 
 
4.5 Udefunktioner   
 
Vejledning: 
Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives 
nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. 
 
Besvarelse: 
Der er ikke planlagt udefunktioner på regionsfunktionsniveau inden for det plastikkirurgiske 
speciale.  
 
 
4.6 Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt 
relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant 
dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte regionsfunktioner, særlig forskningsaktivitet 
eller lign. 
 
Besvarelse: 
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5 Specialets højtspecialiserede niveau  
 
5.1 Kort redegørelse for varetagelsen af højtspecialiserede funktioner som 

regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes 
genansøgt 
 

Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan højtspecialiserede funktioner i specialevejledningen 
er implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus 
allerede er godkendt) 
 
Besvarelse: 
Der er i den gældende specialevejledning tildelt højtspecialiserede funktioner til Aarhus 
Universitetshospital, Aarhus og Aarhus Universitetshospital, Skejby – på sidstnævnte varetages 
funktionerne dog i et andet speciale (urologi).  
 
Der er højtspecialiserede funktioner, der traditionelt har været og fortsat er en del af det 
plastikkirurgiske specialeområde, men hvor disse på Aarhus Universitetshospital kun varetages 
med plastikkirurgisk assistance ved behov. 
Det gør sig gældende for den højtspecialiserede funktion Sarkomer. Denne funktion varetages på 
Aarhus Universitetshospital af Ortopædkirurgi. Plastikkirurgi deltager i det omfang, der er behov 
for operativ assistance til større rekonstruktive procedurer. 
Den højtspecialiserede funktion Mundhulekræft varetages hovedsagligt af Øre-Næse-Hals kirurgi. 
Plastikkirurgi deltager ved større ablative og rekonstruktive indgreb. 
Hypospadi-behandling varetages af det urologiske speciale. Plastikkirurgi kan deltage ved særligt 
komplicerede indgreb.   
 
De tildelte højtspecialiserede funktioner er implementeret i overensstemmelse med 
specialevejledningen. 
 

 
5.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner 

i specialet  
 
Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af de 
højtspecialiserede funktioner, herunder på hvilke sygehusmatrikler højt specialiserede funktioner 
ønskes varetaget og begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, 
hvordan de ansøgte sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af de højtspecialiserede 
funktioner.  
 
Besvarelse: 
Der søges om højt specialiserede funktioner inden for plastikkirurgi til samme matrikler (Aarhus 
Universitetshospital, Aarhus og Aarhus Universitetshospital, Skejby), som varetager det 
højtspecialiserede niveau i dag. Der lægges således ikke op til ændringer i organisering og 
tværgående samarbejde.  
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5.3  Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af 
højtspecialiserede funktioner i specialet  

 
Vejledning: 
Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til 
varetagelse af højtspecialiserede funktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for 
hver sygehusmatrikel, som planlægges at varetage højtspecialiserede funktioner.  
 
Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver 
sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det 
beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav 
til varetagelse af specialfunktioner i specialet.  
Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om 
varetagelse beskrives det desuden nedenfor. 
 
Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Aarhus: 
Plastikkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Aarhus varetager de højtspecialiserede 
funktioner for Region Midtjylland og Region Nordjylland. 
 
Plastikkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital lever op til Sundhedsstyrelsens krav til 
varetagelse af nedenfor ansøgte højtspecialiserede funktioner. Funktionerne kan varetages af 
minimum 3 speciallæger, således at faglig robusthed sikres.  
 
Afdelingen har et godt forskningsmiljø og derigennem et stort internationalt netværk. 
Afdelingen deltager i relevante multidisciplinære konferencer for at sikre den bedst mulige 
patientbehandling. 
Afdelingen har en stor tilsyns- og assistanceaktivitet til højtspecialiserede funktioner i andre 
specialer. 
 
Langt de fleste plastikkirurgiske operationer er elektive og foregår derfor i dagtid. Derfor er der 
svaret ”Ja” til spørgsmålet om kravet til varetagelse døgnet rundt/året rundt. Skulle behovet for akut 
fremmøde opstå, vil det være muligt at få fat på en kvalificeret speciallæge. 
 
Aarhus Universitetshospital, Aarhus søger om følgende højtspecialiserede funktioner: 
 
Onkologisk plastikkirurgi 
 

• Sekundær brystrekonstruktion med frie lapper. 
 
• Kirurgi for brystkræft med indvækst i thoraxvæggen. Varetages i tæt samarbejde med 

Kirurgi og Thoraxkirurgi: Varetages i multidisciplinært samarbejde. Der opereres ca. 10 
patienterom året. 

 
• Mikrokirurgi i hoved- og halsområdet som følge af kræft, traumer eller svære infektioner. 

Varetages i tæt samarbejde med relevante speciale: Planlægges i mulidisciplinært 
samarbejde, forudgået af MDT-konference mellem de berørte specialer. Der er nogen 
forskningsaktivitet og store internationale relationer. 

 
• Mundhulekræft: Varetages primært af Øre-Næse-Hals kirurgi . Plastikkirurgi deltager ved 

større indgreb. 
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• Udbredte præmaligne og maligne forandringer i anus, vulva samt misdannelse i de 
kvindelige externe genitalier. Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik. 

 
• Udbredt kræft i orbitalregionen. Varetages i et multidisciplinært team med fælles 

retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb. 
 
Speciel plastikkirurgi 
 

• Komplekse traumer med behov for plastikkirurgisk rekonstruktion, f.eks. med mikrokirurgi. 
Varetages i tæt samarbejde med relevante specialer.  

 
• Hypospadi, herunder strikturer og fistler: Varetages af det urologiske speciale (se ovenfor). 

 
• Kraniofaciale misdannelser. Varetages i et multidisciplinært team med oto-rhino-

laryngologi, tand-, mund og kæbekirurgi, neurokirurgi, oftalmologi, pædiatri og øvrige 
relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer. 

 
• Svære øredeformiteter. Varetages i tæt samarbejde med oto-rhino-laryngologi: Patienter er 

tidligere blevet behandlet i udlandet, og der har været tale om en visitations- og 
opfølgningsfunktion. Rigshospitalet overtog ved sidste specialerunde og plastikkirurgerne 
bevarede sammen med ØNH-kirurgi visitationsfunktionen. Det drejer sig om ganske få 
patienter årligt. 

 
• Kongenit gigantnævus. 

 
• Tryksår med behov for lapplastik . Andre patienter med komplicerede tryksår, som skal 

have foretaget lapplastik, behandles efter samme kirurgiske principper: Behandlingen af 
para- og tetraplegi patienter varetages i samarbejde med Vestdansk Center for Para- og 
Tetraplegi. 

 
• Større perifere vaskulære anomalier, herunder infantile hæmangiomer og vaskulære 

malformationer. Varetages i et multidisciplinært team med klinisk onkologi og radiologi 
med fælles retningslinjer og fælles konferencer: Patienterne visiteres til rette behandling via 
multidisciplinære konferencer. Der er tætte internationale  relationer 

 
• Giganthernier hvor der er brug for plastikkirurgisk assistance (hernier > 15 cm. i 

diameter). Varetages i tæt samarbejde med kirurgi. 
 
 
5.4 Formaliseret samarbejde   
 
Vejledning: 
Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre 
sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder 
hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete 
funktioner, det drejer sig om. 
Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, 
hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens 
publikation ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav” tilgængelig fra 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
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Besvarelse: 
Der søges ikke om at varetage højtspecialiserede funktioner i formaliseret samarbejde inden for 
plastikkirurgi. 
 
 
 
5.5 Udefunktioner   
 
Vejledning: 
Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives 
nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. 
 
Besvarelse: 
Der er ikke planlagt udefunktioner på højtspecialiseret niveau inden for det plastikkirurgiske 
speciale.  
 
 
5.6 Andre oplysninger vedr. højtspecialiserede funktioner i specialet  
 
Vejledning: 
Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt 
relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant 
dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte høj specialiserede funktioner, særlig 
forskningsaktivitet eller lign. 
 
Besvarelse: 
 


