
Til regionaliseringsdebatten 

Samarbejdet mellem de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Region Syd          
– en kronologisk fremstilling 
 
1996-1997 

• Der afholdtes flere uformelle møder mellem overlægerne på de 3 arbejds- og miljømedicinske klinikker i 
Sydjylland (Vejle, Ribe, Sønderjylland) mhp et nærmere samarbejde. 

 
1998  

• De tre klinikker indgik en formel samarbejdsaftale, der omfattede følgende 8 punkter: Medical audit, fælles 
konferencer, videreuddannelse, blokansættelser, koordinering af specialisering, udveksling af responsa, 
maksimering af udnyttelse af eksisterende materiel, etablering af videnscenter. 

• Senere i 1998 tilsluttede klinikken i Odense sig den allerede indgåede aftale og indgik i samarbejdet. 
 

1999  

• Direktørforum (et forum bestående af forvaltningscheferne for sundhedsforvalteninger i hver af de fire amter) 
besluttede at gennemføre en konsulentundersøgelse, der skulle beskrive  den arbejdsmedicinske funktion i de fire 
amter med henblik på en sammenligning af aktiviteten og eventuelt en samordning af funktionen. 

• Konsulentundersøgelsen blev gennemført af Ernst & Young Management Consulting og resulterede i en 
omfattende rapport (158 sider med bilag!), der blev afleveret til direktørforum i december 1999. 

• En evaluering af forskningen blev som led i konsulentrapporten foretaget af professor Steffan Skjerfving, 
Yrkesmedicinsk klinik i Lund. 

• Konsulentrapporten beskrev udførligt den arbejdsmedicinske funktion og pegede på at  
o der var mange ligheder, men også en del forskelle i måden man arbejdede på i de fire klinikker. 

Eksempelvis havde man meget forskellige administrative rutiner og praksisser på de 4 klinikker – et 
forhold der vanskeliggjorde umiddelbar sammenligning af klinikkernes arbejde og aktivitet. 

o en stor del af klinikernes aktiviteter (bl.a. vedrørende forebyggelse, rådgivning og formidling) ikke blev 
registreret 

o forskningsindsatsen var betydelig, men spredt og ukoordineret 
o de enkelte klinikker havde udviklet særlig ekspertise indenfor visse felter og at den samlede ekspertise 

formentlig kunne udnyttes bedre 
o konsulentrapporten pegede ikke på konkrete løsninger på de udfordringer der blev skitseret 

 
2000 

• På basis af konsulentrapporten blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af de administrerende overlæger fra 
klinikerne og en repræsentant for de amtslige forvaltninger. Denne arbejdsgruppe havde fra starten centerchef 
Niels Hollænder, OUH som formand (han blev ved din fratræden erstatte af administrerende overlæge Søren 
Dahl). Arbejdsgruppens opgave var - i løbet af ½ år – at fremkomme med forslag til opfølgning på de 
udfordringer konsulentrapporten havde peget på, og specielt fokusere på forskning, registrering, udvikling og 
muligheden for subspecialisering. 

• I september 2000 indsendte arbejdsgruppen sin rapport til direktørforum (”Notat vedr.  tværamtslig forskning og 
udvikling m.m på de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Sydregionen”). På basis heraf besluttede 
direktørforum at:  

o nedsætte et permanent arbejds- og miljømedicinsk koordinationsudvalg for Sydregionen bestående af de 
fire klinikchefer og amternes forvaltningsrepræsentanter (i det følgende benævnt KURS = Det 
tværamtslige KoordinationUdvalg for arbejds- og miljømedicin i Region Syd).  

o koordinationsudvalget skulle rapportere til Direktørforum, når der var nye initiativer af en sådan 
væsentlighed, at Direktørforum skulle behandle disse. 

o koordinationsudvalget primært skulle arbejde videre med følgende temaer: registrering, forskning, 
kvalitetsudvikling, fælles databaser (herunder adgang til Syddansk Universitets databaser), nyttiggørelse 



af lokalt opbyggede vidensdatabaser, udarbejdelse af fælles instruktioner for procedurer m.v., medical 
audit, udviklingsmuligheder, uddannelse og rekruttering, fokusering på arbejdsorganisering og 
arbejdspsykologi samt andre udviklingsområder 

 
2001-2002 

• KURS nedsatte arbejdsgrupper til at arbejde videre med ovennævnte emner idet man af ressourcemæssige grunde 
i første omgang valgte at fokusere på følgende:  

o Registrering 
o Forskning 
o Fælles databaser 
o Uddannelse og rekruttering 
o Udviklingsmuligheder 

 
2003 

• I januar 2003 afgav KURS rapport til sundhedsdirektørforum. Det skete i form at en række notater om de ovenfor 
nævnte punkter (registrering, forskning, fælles databaser, uddannelse og rekruttering). 

• I rapporten til direktørforum blev de allerede etablerede samarbejdsrelationer gennemgået (disse havde været mest 
konkrete, omfattende og succesfulde vedrørende uddannelse af reservelæger (herunder etablering af blokstillinger 
i hht den nye struktur for uddannelse af reservelæger) og vedrørende forskningssamarbejdet). 

• De overordnede perspektiver i samarbejdet blev fremlagt i notatet ”Regionalisering af KURS - de arbejds- og 
miljømedicinsk klinikker i Region Syd”. Dette notat tog afsæt i det hidtidige samarbejde under KURS samt i 
amtsborgmestrenes notat af 31. juli 2002 hvor man gav udtryk for visioner om en regionaliseret sygehusfunktion. 

• Notatet analyserede på den baggrund vilkårene for fremtidens arbejds- og miljømedicinske funktion og nåede 
frem til: 

o at de arbejds- og miljømedicinske klinikker hver for sig er for små og har for lille forskningsmæssig og 
klinisk bredde til at kunne leve op til fremtidens øgede krav.  

o at det i længden er uholdbart at forvente, at en enkelt eller to overlæger i hvert amt skulle kunne dække 
hele det brede arbejds- og miljømedicinske felt med alle dets mange forskelligartede problemstillinger i 
en foranderlig verden, der er præget af en hastigt stigende vidensmængde og brugernes berettigede krav 
til kvalitet. Der er således behov for subspecialisering. 

o at forskningsindsatsen kunne styrkes såvel kvantitativt som kvalitativt ved at samle klinikkernes 
forskningsfunktion, hvilket også fremgik af konsulentrapporten (baseret på professor Skjerfvings 
analyse). 

o at en sammenlægning af klinikfunktionen i sydregionen ville kunne give den sammenlagte klinik en 
størrelse, som kunne skabe så meget synergi, at de samlede ressourcer vil kunne udnyttes bedre. 

o at man med en samlet klinik fortsat vil kunne sikre den lokale forankring og kontakt til patienter, brugere, 
virksomheder og myndigheder, når der træffes passende organisatoriske foranstaltninger. 

• På den baggrund foreslog man et intensiveret samarbejde resulterende i en egentlig sammenlægning af 

klinikkerne under én ledelse og med tilknytning til Syddansk Universitet.  
• Det skitseredes hvordan man ved denne sammenlægning kunne sikre: 

o Bedre lokal service for patienter 
o Mere kvalitet i patientarbejdet 
o Fortsat lokal forankring 
o Bedre forskning og bedre udnyttelse af forskningsressourcerne 

• Sundhedsdirektørerne udsatte behandlingen af sagen, da der var initiativer i gang mellem Vejle og Ribe amter om 
etablering af en fælles funktionsbærende enhed for de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i de to amter. Sagen 
har ikke siden været behandlet af sundhedsdirektørerne. 

 
2004  

• Vejle og Ribe amter kunne ikke nå til enighed om at etablere en fælles funktionsbærende enhed. 

• KURS-udvalget besluttede i november at bede sundhedsdirektørerne om igen at tage stilling til udvalgets 
indstilling, men indstillingspapiret skal aktualiseres i lyset af det seneste års udvikling på hele sygehusområdet. 


