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Jonas Schwartz Larsen, fuldmægtig, Amager og Hvidovre Hospital (sekretariat)
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Referat
1. Velkomst ved formandskabet
Der blev budt velkommen til Gregor Jemec fra Region Sjælland. Der
blev ligeledes budt velkommen til Alexandra Haucke Jacobsen, der er
ny ledende oversygeplejerske på afdelingen på Bispebjerg Hospital.
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2. Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt.
3. Sundhedsplatformen og samarbejdet mellem Region Sjælland og
Region Hovedstaden
Ledende overlæge Gregor Jemec fra Region Sjælland deltog i mødet
for at drøfte den tværregionale samarbejdsrelation, fremtidig organisering på tværs af regionerne, fagligt indhold i SP, herunder SP-byg, med
udgangspunkt i det vedtagne kommissorie-tillæg.
Indledningsvist blev der foretaget en status over ledende faglige eksperter (LFE) og byggere.
Region Hovedstaden
 Overlæge Jesper Elberling er ny bygger i Hud- og Allergiafdelingen på HGH (Peter Jensen går på nedsat tid fra 1. marts og
fratræder pr. 31. december). Jesper overtager funktionen som
LFE.
 Allergologien har (uformelt) samarbejde med lungemedicinerne
om byg (ved overlæge Susanne Vest).
 Sygeplejerske Stine Ingvertsen fra BFH er uddannet bygger.
 Jette Skiveren fra BFH er LFE.
Region Sjælland
 Lars Erik Bryld er bygger.
 Region Sjælland er i proces med udpegning af LFE, og afventer
om læge eller sygeplejerske melder sig.
 LFE-funktionen deles øjeblikket mellem Gregor og Henriette
(ledende oversygeplejerske).
Det blev besluttet, at der udarbejdes en fast mødeplan med to årlige
møder med deltagelse af LFE og byggere samt afdelingsledelserne fra
de 3 hudafdelinger. Region Sjælland indkalder om foråret og Region
Hovedstaden indkalder om efteråret. Sekretariatet for SFR Dermatologi-Venerologi og Allergologi i Region Hovedstaden hjælper med indkaldelse, og tager indledningsvis kontakt til Gregor Jemec med henblik
på planlægning af først møde i juni.
Mødeforaet skal som noget af det første afklare status i forhold til tværregionale retningslinjer (et spørgsmål om tid ifm. tryksår skal eksempelvis afklares). Det blev endvidere aftalt at udarbejde så få kliniske
retningslinjer som muligt.
Janne Elsborg, der er medlem af Vicedirektørforum, kan bruges til at
bære ændringsforslag og lignende videre.
4. Orientering fra formandskabet
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a. Ny sekretær
Jonas er p.t. midlertidig sekretær for rådet indtil Direktionssekretariatet på Amager og Hvidovre Hospital har overstået deres
rekrutteringsproces.
b. Udpegning af nye nationale PRO-områder
Eneste indmelding inden for rådets specialer er redskaber til
screening af psoriasisgigt. Det er ikke meldt yderligere ud ift.
proces.
5. Nærhedsfinansiering
Kort drøftelse af det nye finansieringsprincip med udgangspunkt i præsentation fra sidste formandskabsmøde.
Året 2019 bliver et prøveår. Hospitalerne er i gang med at kigge på
området. For eksempel skal Herlev og Gentofte Hospital løbende indmelde forslag til direktionen om ændringer, der kan imødekomme principperne (de 5 kriterier) bag nærhedsfinansiering. På Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital har direktionen iværksat inventering (audit) for
at finde patientgrupper i alle klinikker, der kan ændres.
Der kigges endvidere på, hvilke patientgrupper, der kan sendes ud i
praksis. Cancerkontrol, lysbehandling og opfølgninger er oplagte patientgrupper. Visitering til praksis skal følges med et kritisk blik, så det
ikke fører til en situation som på Roskilde Sygehus sidste år, hvor man
af hensyn til overholdelse af udredningsretten visiterede færre patienter til specialafdelingen og afviste flere til speciallægepraksis og almen
praksis. Der er risiko for, at for mange patienter bliver sendt til almen
praksis. Der er således behov for drøftelse mellem regionen og praksis, idet et eventuelt pres på almen praksis ikke er overvejet fuldt ud.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at allergologien får svært ved at
henvise til praktiserende speciallæger (fordi de ikke findes).
Der bør derfor udarbejdes retningslinjer for, hvilke patienter, der skal
ses i hvilke sektorer samt bedre patientforløbsbeskrivelser.
Nærhedsfinansieringsprincippet kan ende som en negativ incitamentsstruktur.
Tanken om øget brug af virtuelle forløb kan blive svære at føre ud i livet med specialets patientgruppe.
Der kan være udviklingspotentiale ift. empowerment af patienten og
dennes egenhåndtering af deres sygdom. Det kan blive en konsekvens
af nærhedsfinansieringen og give bedre plads til udredningspatienterne.
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6. Orientering om Hospitalsplan 2025
Ingen ændringer ift. tidligere indmeldt input til hospitalsplanen.
7. Eventuelt
a. Adgang til venerea-klinikken i sommerferieperioden på Gentofte
og på Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Hospital bibeholder drop in. Gentofte Hospital holder
også åbent (mandag, onsdag og fredag) i sommeren.
Robert Gniadecki stopper i sin stilling som lærestolsprofessor på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og udtræder derfor af rådet. Til orientering er Lone Skov ordførende professor (talsperson for fagsøjlen).
Niels Erik Møller havde medbragt en klage (sendt til Bjørn Perrild) over
Bispebjerg Hospital over ændring i akuttider, som ikke fremgår af
sundhed.dk. Opfordring til at ændringer i åbningstider sendes til almen
praksis. Sagen er nu løst.
Orientering om, at fnat ikke længere er defineret som en kønssygdom.
Pre-exposures (for patienter, der endnu ikke har AIDS) skal sendes til
klinikker på Hvidovre Hospital eller Bispebjerg Hospital.

Næste møde: Onsdag d. 29. maj 2019, kl. 15.00-16.15.
Sted: Bispebjerg Hospital - Nielsine Nielsens Vej 9, Indgang 4, 2. sal - Biblioteket
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