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Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærk-
ninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopæ-
disk kirurgi. 
 
Sundhedsstyrelsen udmeldte den 22. juni 2010 placeringen af specialfunkti-
oner i ortopædisk kirurgi samt de samhørende funktioner i plastikkirurgi, di-
agnostisk radiologi og patologisk anatomi og cytologi. Samtidig fik alle, der 
havde ansøgt om at varetage specialfunktioner, svar på ansøgning.  
 
Ansøgere og andre, der har fundet, at der er væsentlige forhold vedr. en eller 
flere specialfunktioner i ortopædisk kirurgi, som ikke har været tilstrækkeligt 
belyst, og som kan have betydning for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, 
har frem til den 27. august 2010 kunnet indgive skriftlig indsigelse overfor 
Sundhedsstyrelsen.  
 
Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens samlede placering af specialfunkti-
oner i ortopædisk kirurgi i form af vedlagte reviderede specialevejledning af 
20. oktober 2010 samt styrelsens svar på indsigelse for ortopædisk kirurgi 
fra Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi af d. 19. august 
2010. Sundhedsstyrelsen takker for selskabets kommentar. 
 
For så vidt angår forudsætninger og krav henvises der til følgende: 

• Sundhedsstyrelsens reviderede specialevejledning for ortopædisk ki-
rurgi af 20. oktober 2010  

• Sundhedsstyrelsens bilag til det generelle godkendelsesnotat for or-
topædisk kirurgi af 22. juni 2010 

• Sundhedsstyrelsens generelle brev til alle ansøgere om varetagelse 
af specialfunktioner inden for ortopædisk kirurgi af 22. juni 2010 

• Sundhedsstyrelsens notat ’Generelle principper, krav og anbefalin-
ger for specialeplanlægning’ af 13. november 2008 

• Sundhedsstyrelsens notat ’Formaliseret samarbejde’ af 22. juni 2010  
 
Generelt skal specialevejledningerne være implementeret senest den 1. janu-
ar 2011, med mindre andet er aftalt. For ortopædisk kirurgi samt de rygki-
rurgiske funktioner i ortopædisk kirurgi og neurokirurgi gælder dog, at spe-
cialevejledningerne skal være implementeret senest den 1. juni 2011, med 
mindre andet er aftalt. Sygehuse, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen 
til at varetage en konkret specialfunktion i ortopædisk kirurgi, herunder ryg-
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kirurgi, skal således have afviklet aktiviteten for denne funktion senest pr. 1. 
juni 2011. 
 
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning omfatter alene de offentlige opga-
ver på sygehusområdet. Sundhedsstyrelsens godkendelse til varetagelse af 
funktioner vedrører således alene varetagelsen af funktioner vedrørende pa-
tientbehandling for offentlige midler.   
 
Klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse kan indbringes for Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K. Ministeriet 
kan imidlertid ikke efterprøve den sundhedsfaglige vurdering, som Sund-
hedsstyrelsen har udøvet.  
 
Sundhedsstyrelsen forventer primo november 2010 at udsende reviderede 
specialevejledninger indeholdende Sundhedsstyrelsens beslutning vedr. 
funktioner, som ikke tidligere har været placeret, samt udviklingsfunktioner-
ne i de øvrige specialer. Samtidig får alle, der havde ansøgt om at varetage 
berørte specialfunktioner, svar på ansøgning. For de funktioner, som Sund-
hedsstyrelsen ikke har kunnet placere på baggrund af det allerede indsendte 
materiale, udsendes primo november 2010 ansøgningsmateriale med henblik 
på fornyet ansøgningsproces. Specialevejledningerne i plastikkirurgi, diag-
nostisk radiologi og patologisk anatomi og cytologi udsendes samtidigt, her-
under med placering af de til ortopædisk kirurgi samhørende funktioner. 
 
For så vidt angår det rygkirurgiske område samt den samhørende funktion i 
diagnostisk radiologi har Sundhedsstyrelsen netop udsendt nyt ansøgnings-
materiale med henblik på fornyet ansøgningsproces i separat mail. Der vil 
frem til den 12. november 2010 være mulighed for at ansøge om varetagelse 
af rygkirurgiske specialfunktioner. Ansøgning om rygkirurgi skal følge pro-
cessen som beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt i den separate 
mail herom. 
 
Vedlagt er: 
Specialevejledning af 20. oktober 2010 for ortopædisk kirurgi. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone de Neergaard 
Chef for Sundhedsplanlægning 
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Bilag 
 

• Knænære ostetomier og unikompartmentale knæalloplastikker 
 

Sundhedsstyrelsen takker for selskabets kommentar. Styrelsen har 
revurderet funktionen. Det vurderes, at der ikke foreligger væsentli-
ge, nye oplysninger i det indsendte materiale, som har givet anled-
ning til at ændre Sundhedsstyrelsens beslutning om placering af 
specialfunktionen, og den fastholdes derfor som en regionsfunktion. 
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