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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 10. oktober 2014 

stillet følgende spørgsmål nr. 28 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-

byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine 

Brix (EL). 

 

Spørgsmål nr. 28:  

’’Vil ministeren oplyse, hvad der er sket i forhold til etablering af den døgn-

dækkende telefonrådgivning på speciallægeniveau, som skulle oprettes på 

landets respirationscentre, som anbefalet af en arbejdsgruppe under Sund-

hedsstyrelsen i november 2012? Jf. artikel på Muskelsvindfondens hjemme-

side: http://muskelsvindfonden.dk/handicappolitisk-indlaeg/bagvagt-paa-

respirationscentrene-sigte/” 

 

Svar: 

Jeg kan oplyse, at der i Danmark er to højtspecialiserede centre for kronisk re-

spirationsinsufficiens (kroniske vejrtrækningsproblemer). De to centre er place-

ret ved hhv. Glostrup Hospital og ved Aarhus Universitetshospital Skejby. 

Supplerende hertil har Sundhedsstyrelsen godkendt, at Odense Universitets-

hospital har etableret en respirationscenterfunktion i formaliseret samarbejde 

med et af de eksisterende centre. 

 

Som oplyst i min forgængers svar på SUU alm. del spm. 327 (FT2013/2014) 

udgav Sundhedsstyrelsen i november 2012 en rapport med fokus på organise-

ring af behandlingen af patienter med kronisk respirationsinsufficens (kroniske 

vejrtrækningsproblemer). Rapporten indeholder en række anbefalinger for om-

rådet, herunder at der etableres en fælles, tværgående vagtfunktion med 

døgndækkende telefonrådgivning på speciallægeniveau uden for normal ar-

bejdstid. 

 

Ministeriet har til brug for min besvarelse af spørgsmålet anmodet om bidrag 

fra Danske Regioner, der oplyser følgende: 

 

”For Region Midtjylland (Skejby) gør følgende sig gældende for en telefonord-

ning:  

 

Ved Respirationscenter Vest er der organisatorisk sikret telefonrådgivning og 

ad hoc håndtering af akutte lægefaglige problemstillinger på speciallæ-

ge/overlæge-niveau. Telefonordningen betyder, at der er en døgndækket kon-

taktmulighed til den vagthavende speciallæge ved Voksenintensivt Afsnit, 

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I.  
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Side 2 

 

 

For Region Hovedstaden (Glostrup) gør følgende sig gældende: 

 

Der er i dag etableret en telefonvagtordning på Respirationscenter Øst med 

døgndækket kontaktmulighed til den vagthavende sygeplejerske på respirati-

onscenter. Såvel brugere som sundhedfagligt personale har her mulighed for 

at få råd og vejledning omkring problemer hos patienter tilknyttet Respirations-

center Øst.  

 

Derudover har Region Hovedstaden til hensigt snarest muligt at tilvejebringe 

økonomisk grundlag for at etablere en ordning, hvor der som foreslået i Sund-

hedsstyrelsens rapport etableres en beredskabsvagt med de speciallæger 

som til dagligt arbejder i Respirationscenter Øst suppleret med nogle få dedi-

kerede og særligt uddannede andre speciallæger fra anæstesiafdelingen. Det 

er vurderingen, at en beredskabsvagt mest hensigtsmæssig bør varetages af 

speciallæger tilknyttet respirationscenteret. Det skyldes vurderingen af, at der 

kan være tale om behov for centerets særlige viden om de specifikke behand-

lings- og udstyrsmæssige forhold vedrørende respiratorpatienter.  

 

Formålet med en telefonvagtordning er, at respirationsbrugere og sundheds-

personale, som lokalt behandler respiratorbrugere i anden sammenhæng, er 

sikret sufficient dækning af deres behov hele døgnet. Det har respirationscen-

trene løst ved lokalt forankrede løsningsmodeller, hvor der er adgang til rele-

vant sundhedsfaglig rådgivning.” 

 

Jeg kan henholde mig til bidraget fra Danske Regioner og i øvrigt henvise til 

svaret på SUU alm. del spm. 327 (FT2013/2014). 
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