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Til Sundhedsstyrelsen og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde 

 

Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og cheflægerne på de ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark har med 

interesse set TV2 nyhederne 15. og 16. januar 2023 vedrørende privathospitalers ansøgninger om højt 

specialiserede funktioner hos Sundhedsstyrelsen (SST), som ikke var blevet realitetsbehandlet.  

 

Vi mener, at SST indenfor en rimelig tid bør behandle og besvare ansøgninger om specialiserede funktioner 

fra både private og offentlige hospitaler.  

 

Ved den seneste specialeplan fik flere privathospitaler tildelt specialiserede funktioner på regionsniveau, 

men ingen private hospitaler har på nuværende tidspunkt højt specialiserede funktioner. De højt 

specialiserede funktioner varetager behandlinger, der har en stor kompleksitet, er sjældent forekommende 

og/eller kræver mange ressourcer, f.eks. samarbejde med flere andre specialer. De højt specialiserede 

funktioner indenfor det ortopædkirurgiske speciale varetages i øjeblikket på 1-5 offentlige hospitaler i 

landet. Der stilles en række krav til disse hospitaler, som rækker langt udover kompetencerne hos den 

enkelte kirurg. Det drejer sig eksempelvis om, at der er tilstrækkelig aktivitet til at opnå, vedligeholde og 

udvikle erfaring inden for alle faggrupper i behandlingen, at der er forsknings- og udviklingsopgaver i 

relation til funktionen, samt at hospitalerne deltager i uddannelse af det personale, der er nødvendig for 

behandlingen.  

 

Vi mener, at det trods den øjeblikkelige situation med lang ventetid på flere højt specialiserede 

ortopædkirurgiske behandlinger er vigtigt for behandlingskvaliteten og patientsikkerheden, at alle 

hospitaler (private som offentlige) opfylder de krav, der normalt stilles, for at man kan få tilladelse til at 

varetage en højt specialiseret funktion. 

 

Endelig kan man være bekymret for, at såfremt man vælger at placere højt specialiserede funktioner på 

private hospitaler, vil det yderligere kunne medføre flugt fra det offentlige sygehusvæsen til 

privathospitalerne af det erfarne personale - kirurger, operationspersonale, anæstesipersonale og 

plejepersonale. Da de ikke bare kan erstattes, vil det offentlige sundhedsvæsenet yderligere komme til at 

mangle kvalificeret personale til at sikre en patientsikker behandling inden for det akutte område og til 

patienter med ko-morbiditet som ikke behandles i det private, samt mangle erfaring og ekspertise i at 

håndtere komplikationer ved de højt specialiserede indgreb, som ikke kan behandles på private hospitaler. 

 

På vegne af cheflægerne for de ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark og DOS som gerne indgår i en 

dialog om ovenstående. 

 

 

 

 

Michael Mørk Petersen 

Professor, overlæge, dr.med. 
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