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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 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. 
 
Der er i Region Midtjylland 5 matrikler med reumatologisk funktion:  

• Aarhus Universitetshospital, Aarhus 
• Regionshospitalet Randers 
• Regionshospitalet Horsens 
• Regionshospitalet Holstebro  
• Regionshosiptalet Silkeborg 

 
Herudover varetages reumatologiske funktioner ved Regionshospitalet Viborg som udefunktion 
betjent fra Regionshospitalet Silkeborg. Begge matrikler indgår i Hospitalsenhed Midt med fælles 
hospitalsledelse m.v. 
 
De højtspecialiserede funktioner inden for specialet varetages i henhold til den gældende 
specialevejledning på Aarhus Universitetshospital, Aarhus. Dog varetages den højtspecialiserede 
funktion vedrørende para- og tetraplegi på Regionshospitalet Viborg. Denne funktion er i den nye 
specialeplan placeret inden for neurologi.  
 
Regionsfunktioner inden for intern medicin: reumatologi varetages på Aarhus Universitetshospital, 
Aarhus samt Regionshospitalet Silkeborg.  
Derudover varetager Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet  
Holstebro regionsfunktionen Reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika og psoriasis artrit ved 
kompliceret behandlingsfraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som fx reumatoid 
vaskulit i et formaliseret samarbejde – de første to hospitaler med Aarhus Universitetshospital, 
Aarhus; Regionshospitalet Holstebro med Regionshospitalet Silkeborg. 
 
De tildelte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for intern medicin: reumatologi 
er implementeret i overensstemmelse med den gældende specialevejledning.  
 
 
2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af 
        akutområdet i forhold til specialet 
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Vejledning: 
Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan organiseringen af akutområdet overordnet opfylder 
anbefalinger og krav i denne specialevejledning 
 
Besvarelse: 
Region Midtjylland har fem akuthospitaler som er 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 medicinske patienter med akut forværring af deres kroniske sygdom. 
 
For uddybende beskrivelse af organiseringen af akutområdet i Region Midtjylland henvises til 
overliggernotatet. 
 
Der vil være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, 
enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre 
hospitaler. 
 
Akutte reumatologiske patienter modtages i akutafdelingerne samt i Diagnostisk Center på 
Regionshospitalet Silkeborg, jf. tekst ovenfor. 
 
 
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.  
 
Inden for intern medicin: reumatologi kan nævnes, at der er etableret to reumatologiske 
centerdannelser: 1) Reumatologisk Center Øst mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus, 
Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers og 2) Reumatologisk Center Vest mellem 
Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt. 
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I de to centre samarbejdes om visitationsretningslinjer, kliniske retningslinjer for patientbehandling, 
kapacitetsudnyttelse mv. 
 
Et særskilt mål med centerstrukturen har også været at ændre organiseringen af hoveduddannelsen i 
reumatologi og dermed tiltrække flere yngre læger. I perioden 2010-2014 er antallet at læger i 
reumatologiske hoveduddannelsesforløb øget fra 14 til 29. 
 
 
2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer  
 
Vejledning: 
Der efterspørges beskrivelse af, hvordan samarbejdet med andre relevante specialer er 
sikret/sikres fremadrettet med særligt fokus på specialer på forskellige matrikler 
 
Besvarelse: 
Specialet for intern medicin: reumatologi har samarbejde med følgende specialer: 

• De intern medicinske grenspecialer 
• Ortopædisk kirurgi 
• Neurokirurgi 
• Dermato-venerologi 

 
Samarbejdet foregår bl.a. i de to rygvisitationer på henholdsvis Regionshospitalet Silkeborg og 
Aarhus Universitetshospital, hvor ortopædkirurgerne og reumatologerne sammen vurderer 
henvisninger. 
 
  
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: 
Der ansøges udelukkende om funktioner til matrikler, der allerede varetager dem i dag. Dog søges 
der som noget nyt om varetagelse af regionsfunktionen Idrætsskader og andre 
belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedre efter gængs behandling (2000 pt.) ved 
Regionshospitalet Horsens, se 4.3.  
 
I øvrigt kan nedenstående bemærkes vedrørende Aarhus Universitetshospital, Aarhus: 
 
Gravide med reumatologiske sygdomme, hvor der er særlig risiko for uhensigtsmæssigt 
graviditetsforløb, eller hvor patienten er i biologisk behandling under graviditeten  
Funktionen varetages allerede som en del af patientgrupperne, der i den gældende 
specialevejledning er omfattet af gruppen inflammatoriske led- og bindevævssygdomme.  
Volumen for funktionen anslås til 60. Patientgruppen er udvidet til at omfatte gravide i biologisk 
behandling, der er årsagen til opjusteringen i forhold til 47 patienter i 2014..  
Funktionen varetages i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital, Skejby.  
 
Antifosfolipidsyndrom 
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Funktionen varetages allerede som en del af patientgrupperne, der i den gældende 
specialevejledning er omfattet af gruppen inflammatoriske led- og bindevævssygdomme. Volumen 
for funktionen anslås til 50 patienter årligt.  
Funktionen varetages i samarbejde med Center for Hæmofili og Trombose, Aarhus 
Universitetshospital. 
 
 
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: 
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg ønsker at forsætte og videreudvikle håndteringen 
af multisygdom, således at der screenes systematisk for dette, og hvor reumatologerne håndterer de 
kardiovaskulære komplikationer (i lighed med endokrinologerne) og udvikler samarbejdet med de 
øvrige medicinske specialer med henblik på at skabe hensigtsmæssige patientforløb for 
reumatologiske patienter med multimorbiditet. 
Endvidere forsætter kompetenceudbygningen omkring billeddiagnostikken – bl.a. Muskuloskeletal 
ultralyddiagnostik med henblik på bl.a. at udbygge det eksisterende internationale samarbejde 
omkring ultralydscanning af vaskulitispatienter. 
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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 intern medicin: 
reumatologi:  

• Aarhus Universitetshospital, Aarhus 
• Regionshospitalet Randers 
• Regionshospitalet Horsens 
• Regionshospitalet Holstebro  
• Regionshospitalet Silkeborg 

 
Der varetages desuden reumatologi på Regionshospitalet Viborg som en udefunktion fra 
Regionshospitalet Silkeborg. Der er lægedækning 4 dage ugentligt i reumatologisk ambulatorium 
på Regionshospitalet Viborg, hvor der også er bemanding med specialuddannede sygeplejersker 
med stor erfaring inden for specialet. I den udgående funktion varetages udredning og behandling 
af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau efter visitation fra Regionshospitalet 
Silkeborg.  
 
 
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: 
Alle hospitaler, som varetager reumatologiske hovedfunktioner, råder over den nødvendige 
ekspertise samt specielt uddannet personale i øvrigt, nødvendige faciliteter og tilstrækkeligt 
aktivitetsniveau for den enkelte opgave.  
 
Det er på alle matrikler med reumatologi på hovedfunktionsniveau muligt at få assistance 
umiddelbart fra en speciallæge i ét af de ni specialer inden for intern medicin. Der er på alle 
matrikler desuden mulighed for assistance fra en speciallæge i intern medicin: reumatologi med 
henblik på telefonisk rådgivning om diagnostik, behandling og eventuelt visitation til en afdeling på 
regions- eller højtspecialiseret niveau.  
 
Øvrigt personale, herunder sygeplejersker, har relevante kompetencer og erfaring i varetagelse af 
specialets patienter. 
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Det gælder for alle matrikler med reumatologi på hovedfunktionsniveau, at der samarbejdes med 
intern medicin bredt set. 
 
 
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: 
Der er i den gældende specialevejledning tildelt regionsfunktioner inden for intern medicin: 
reumatologi på følgende matrikler i Region Midtjylland:  

• Aarhus Universitetshospital, Aarhus 
• Regionshospitalet Silkeborg 
• Regionshospitalet Horsens 
• Regionshospitalet Holstebro 
• Regionshospitalet Randers 

 
De tildelte regionsfunktioner er implementeret i overensstemmelse med specialevejledningen. Dog 
varetager Regionshospitalet Viborg ikke længere regionsfunktionen Idrætsskader og andre 
belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedres efter gængs behandling. Dette er meddelt 
Sundhedsstyrelsen i forbindelse med statusafrapporteringen for 2014. 
 
 
 
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 samme matrikler som i dag. Der lægges 
således ikke op til væsentlige ændringer i organisering og tværgående samarbejde.  
Dog søges der som noget nyt om varetagelse af regionsfunktionen Idrætsskader og andre 
belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedre efter gængs behandling (2000 pt.) ved 
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Regionshospitalet Horsens. Desuden søges ikke fremadrettet om, at Aarhus Universitetshospital, 
Aarhus skal varetage funktionen vedr. non-inflammatorisk rygsygdom. Funktionen vil herefter i 
Region Midtjylland udelukkende blive varetaget fra Regionshospitalet Silkeborg  
  
 
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 
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: 
Aarhus Universitetshospital, Aarhus ønsker fortsat at varetage regionsfunktion inden for områderne 
Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme samt Smerte- og dysfunktionstilstande i 
bevægeapparatet. Afdelingen har det tilstrækkelige volumen for funktionerne, har tilrettelagt 
hensigtsmæssige patientforløb og har samarbejde med relevante specialer. Der er forsknings- og 
udviklings aktiviteter inden for alle områder. 
 
Besvarelse for Regionshospitalet Holstebro: 
Reumatologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro er en del af Medicinsk Afdeling og 
bemandes af 1 speciallæge, uddannelseslæger samt 3 sygeplejersker. Sygeplejerskerne varetager 
selvstændigt ambulatorium og udfører både ultralyd og ledpunktur. 
Afsnittet råder over 2 ultralydskannere og 1 mere er undervejs. 
Reumatologisk Ambulatorium, Holstebro tilbyder biologisk behandling til patienter med 
gigtsygdomme i samarbejde med Diagnostisk Center, Silkeborg. Der tilbydes bred reumatologisk 
vurdering. Der findes et godt samarbejde med de andre specialer i Hospitalsenheden Vest, hvor der 
assisteres med udredning/behandling af både indlagte og ambulante. 
Der modtages nyhenviste patienter fra optageområdet og fra frit sygehusvalg. Der er udredt ca. 400 
nyhenviste patienter i 2015.  
Reumatologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro deltager sammen med Medicinsk 
Afdeling i uddannelse af medicinstuderende og unge læger for at opnå reumatologiske 
kompetencer. 
Afsnittets personale deltager i og er opdateret i viden om det reumatologiske speciale. 
 
Besvarelse for Regionshospitalet Silkeborg 
Regionshospitalet Silkeborg har i Diagnostisk Center en af landets største reumatologiske enheder, 
som er bemandet med 17 speciallæger i reumatologi. Disse indgår i teamsamarbejde med 
sygeplejersker, terapeuter m.fl., der er specialuddannede inden for specialet. Regionsrygcenter 
Silkeborg (der betjener hele Region Midtjylland) og Idrætsklinikken ved Regionshospitalet 
Silkeborg indgår som en integreret del i varetagelsen af de reumatologiske regionsfunktioner, 
herunder samarbejde med ortopædkirurgi, radiologi m.v. Den reumatologiske funktion dækker et 
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optageområde på ca. 500.000 indbyggere (på rygområdet 1,3 mill) i den midt- og vestlige del af 
Region Midtjylland. 
 
I forhold til regionsfunktonen Idrætsmedicin… bemærkes det, at Diagnostisk Center har 6 
reumatologiske speciallæger med diplomuddannelsen i idrætsmedicin, en professor i idrætsmedicin 
og ultralydsdiagnostik, igangværende Ph.D.-studerende i idrætsmedicinske emner, samarbejde med 
eliteidrætsklubberne, ligesom en af idrætslægerne tilser Team Danmarks atleter. Regionens største 
idrætsklinik findes i Silkeborg og drives i samarbejde med idrætskirurgerne og de idrætsmedicinske 
reumatologer.  
 
Besvarelse for Regionshospitalet Randers: 
Reumatologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Randers består pt. af 3 speciallæger i 
reumatologi, 2 H-læger i reumatologi og 4 reumatologiske sygeplejersker. 
Den reumatologiske funktion dækker et optageområde på ca. 230.000 indbyggere, hvor der tilbydes 
diagnostik for reumatologiske sygdomme bredt, dog undtaget rygsygdomme. 
Afdelingen har det tilstrækkelige volumen for funktionerne og har tilrettelagt hensigtsmæssige 
patientforløb og har samarbejde med relevante specialer. Der er etableret reumatologisk 
centerfunktion med Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og der behandles med 
biologiske lægemidler til patienter med reumatoid artrit, spondylitis ankylopoitica og psoriasis artrit 
i samarbejde med afdelingen ved Aarhus Universitetshospital.  
 
Besvarelse for Regionshospitalet Horsens: 
På Regionshospitalet Horsens behandles patienter med reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietica 
og psoriasis artrit også ved behandlingsrefraktær sygdom. Dette sker i formaliseret samarbejde med 
Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital, hvor patienterne konfereres og/eller fysisk 
vurderes. Der var ved udgangen af 2014 180 patienter i aktiv biologisk behandling, hvoraf mindre 
end 10 % havde behov for konferering eller vurdering. Dette forventes uændret. 
 
Vedrørende regionsfunktionen Idrætsskader og andre belastningsrelaterede sygdomme, der ikke 
bedres efter gængs behandling stiles der fra reumatologisk side i løbet af de næste år mod at indgå i 
den eksisterende idrætsklinik, der aktuelt drives af Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet 
Horsens. Her ses ca. 700 patienter pr. år, og 10 % af disse forventes at have et langtrukket forløb. 
Der vil fortsat være samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling. 
 
 
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 er i Region Midtjylland aftalt en intern proces for indgåelse af og opfølgning på formaliserede 
samarbejdsaftaler.  
 
I forhold til indgåelse af aftaler er det aftalt, at det hospital, der ønsker at søge om at varetage en 
specialfunktion i et formaliseret samarbejde, skal have haft en dialog med det hospital, som aftalen 
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forventes at skulle indgås med, forud for fremsendelsen af endelig specialeansøgning. Det er aftalt, 
at der mellem hospitalerne skal være tydelig aftaler om følgende: 

• Patientforløb eller patienter, som er omfattet af aftalen. 
• Kvalitetsudvikling, herunder udarbejdelse af konkrete mål og aftale om fælles 

uddannelse. 
• Opfølgning på disse mål og generel overholdelse af aftalen. 

 
De endelige skriftlige formaliserede samarbejdsaftaler vil blive udarbejdet umiddelbart efter 
Sundhedsstyrelsens godkendelse af ansøgningen. 
 
I forhold til opfølgning på indgåede aftaler er der i Region Midtjylland følgende forventninger til 
de formaliserede samarbejder: 

• Der afholdes som minimum to årlige møder mellem de samarbejdende afdelinger. På 
disse møder drøftes kvaliteten. 

• På baggrund af disse drøftelser aftales der om nødvendigt specifikke behov for øget 
samarbejde om for eksempel uddannelse og oplæring. 

• Såfremt den ene eller begge oplever, at der opstår problemer i forhold til overholdelse 
af aftalen, er hospitalerne gensidigt forpligtede til at tage dette op. 

• Ved eventuelle kvalitetsmæssige problemer er det hospitalet, der er godkendt til at 
varetage en given specialfunktion i formaliseret samarbejde, der har det fulde ansvar 
for, at der hurtigt tages hånd om disse problemer, sådan at kvalitetsmangler udbedres. 

 
Regionsfunktionen Reumatoid artrit…søges varetaget ved Regionshospitalet Randers og 
Regionshospitalet Horsens i formaliseret samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Aarhus. 
Samme funktion søges varetaget ved Regionshospitalet Holstebro i formaliseret samarbejde med 
Regionshospitalet Silkeborg. 
 
 
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: 
Reumatologerne på Regionshospitalet Silkeborg betjener de reumatologiske funktioner på 
Regionshospitalet Viborg, inkl. biologisk behandling. 
 
 
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 regionsfunktioner 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 en enkelt højtspecialiseret funktion i para- og tetraplegi, 
behandling og rehabilitering til Regionshospitalet Viborg. 
 
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 højtspecialiserede 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 planlægges efter, at Aarhus Universitetshospital, Aarhus fortsat varetager alle 
højtspecialiserede funktioner inden for specialet, pånær funktionen inden for para- og tetraplegi, 
behandling og rehabilitering, som fortsat ønskes varetaget på Regionshospitalet Viborg – nu i 
neurologi mod tidligere reumatologi.  
 
 
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. 
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Besvarelse for Aarhus Universitetshospital, Aarhus: 
Aarhus Universitetshospital, Aarhus ønsker fortsat at varetage højtspecialiseret funktion inden for 
områderne Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme samt Smerte- og dysfunktionstilstande i 
bevægeapparatet.  
Afdelingen har det tilstrækkelige volumen for funktionerne. Der er tilrettelagt hensigtsmæssige 
patientforløb og samarbejde med relevante specialer.  
For Inflammatoriske bindevævssygdomme samarbejdes i Center for Bindevævs- og 
Vaskulitsygdomme, Aarhus Universitetshospital.  
For Systemisk sklerodermi samarbejdes i Center for Sklerodermi, Aarhus Universitetshospital.  
For Sjældne genetiske bindevævssygdomme samarbejdes i Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus 
Universitetshospital. 
Der er forsknings- og udviklings aktiviteter inden for alle områder. 
 
Vedrørende de nye funktioner i specialeplanen henvises til beskrivelsen i afsnit 2.5. 
 
 
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. 
 
Besvarelse: 
Der søges ikke om varetagelse af højtspecialiserede funktioner i formaliseret samarbejde inden for 
reumatologi. 
 
 
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 planlægges ikke med udefunktioner på højtspecialiseret niveau inden for intern medicin: 
reumatologi. 
 
 
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 højtspecialiserede funktioner, særlig 
forskningsaktivitet eller lign. 
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Besvarelse: 


