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Kære Søren Steen Andersen
Tak for din henvendelse fra d. 30. nov. 2020 på vegne af de ti fynske borgmestre,
hvor I udtrykker bekymring for flytning af børnekræftafdelingen på OUH i Odense.
Det er efter Sundhedsloven Sundhedsstyrelsens opgave at fastsætte
specialfunktioner i sygehusvæsnet. Heri ligger også et ansvar for løbende at sikre høj
faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til effektiv
ressourceudnyttelse. Sundhedsstyrelsen har således den lovgivningsmæssige
kompetence til at oprette og nedlægge specialfunktioner på baggrund af en faglig
vurdering. Sundhedsstyrelsen skal sikre, at den gældende specialeplan er
tidssvarende, relevant og dækkende. Specialeplanen revideres derfor med løbende
mellemrum, og Sundhedsstyrelsen ser løbende på enkeltområder, hvor den faglige
udvikling eller udviklingen i befolknings‐ eller patientgrundlaget tilsiger, at
specialeplanen på det pågældende område bør revideres.
Stigende kompleksitet i udredningen og behandlingen af kræftsyge børn har ifølge
Sundhedsstyrelsen medført et behov for at se nærmere på organiseringen af
børnekræftområdet. Styrelsen har derfor sat et arbejde i gang i regi af Det
Rådgivende Udvalg for Specialeplan.
Jeg har noteret mig, at styrelsen oplyser, at den faglige gennemgang ikke er afsluttet,
at der ikke er truffet nogen beslutninger, og der fortsat udestår grundige drøftelser,
før der evt. skal ændres på den nuværende organisering. I forlængelse heraf kan jeg
oplyse, at styrelsen den 3. december 2020 har skrevet til arbejdsgruppen vedrørende
organisering af børneonkologien i Danmark, at styrelsen har besluttet at udskyde den
videre proces vedrørende børneonkologi til efter påske 2021.
Jeg vil gerne understrege, at jeg har stor forståelse for den utryghed, som denne sag
medfører for kræftramte børn og deres familier. Det må der ikke herske nogen tvivl
om, og det er vigtig for mig, at der tages bedst muligt hånd om kræftramte børn og
deres familier i hele landet. Børn, der rammes af kræft, fortjener den bedste
behandling, uanset hvor i landet de bor. Og jeg forventer, at den fremtidige
organisering af børneonkologien i Danmark overvejes grundigt og drøftes med
regionerne og andre relevante aktører.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke
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