Direktionssekretariatet
Amager og Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2850 Hvidovre
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Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

SFR Dermatologi-Venerologi og Allergologi
21. november 2018
15.00-16.15
Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsensvej 9, Indgang 4, 2. sal –
Biblioteket

Opgang
Afsnit
Telefon
Direkte
Mail
Web

Deltagere: Vicedirektør Janne Elsborg Larsen (formand)
Ledende overlæge Claus Zachariae (næstformand),
Herlev og Gentofte Hospital
Ledende overlæge Simon Francis Thomsen,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende oversygeplejerske Mette Lund-Jacobsen,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Klinisk oversygeplejerske Susan Bermark,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – afbud
Specialeansvarlig overlæge Lone Winther,
Herlev og Gentofte Hospital - afbud
Ledende oversygeplejerske Sussi Løvgreen Larsen,
Herlev og Gentofte Hospital
Afdelingssygeplejerske Lisbeth Sys Karved,
Herlev og Gentofte Hospital
Forsknings- og laboratoriechef Lars Kærgaard Poulsen,
Herlev og Gentofte Hospital - afbud
1. reservelæge og faglig ekspert Peter Jensen,
Herlev og Gentofte Hospital
Professor, overlæge Lone Skov, Herlev og Gentofte Hospital
Professor Robert Gniadecki, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
- afbud
Praktiserende læge Niels Erik Møller
Speciallæge Susanne Vissing
Specialkonsulent Majbritt Norman Nielsen (sekretær), Amager og
Hvidovre Hospital



Velkomst ved formandskabet
Janne gjorde opmærksom på, at det var Mettes sidste møde, da hun går på
pension i december.



Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Taghus 1
Direktionssekretariatet
38620435
38620435
mnie1222@regionh.dk
www.regionh.dk

Journal-nr.: 18039387
Dato: 28-11-2018



Godkendelse af referat fra mødet 29. august 2018
Referatet blev godkendt. Og det blev besluttet, at punktet vedr. godkendelse af
referat ikke længere skal være på dagsordenen, men at referater fra møderne
betragtes som godkendte, hvis der ikke er indkommet skriftlige
kommentarer/indsigelser til sekretariatet 2 uger efter afholdelse af mødet.



Orientering fra formandskabet
a. Orientering fra SFR formandsskabsmøde 1. november 2018 – gengivet i
kort form – for uddybning – læs det vedlagte materiale
Bilag: Materiale fra SFR formandsskabsmøde 01112018
Akut struktur – Den politiske beslutning i regionsrådet er status quo.
Dvs. Akutklinikker på Gentofte, Amager, Glostrup inkl. senge forbliver
på de nuværende matrikler. Der kommer en høringsproces for HOPP2025,
hvor alle SFR vil være høringspart. Der vil med denne politiske
beslutning være ledig kapacitet på både Herlev og Hvidovre matriklerne,
når byggerierne er færdige.
Sundhedsreform – der er endnu ikke meldt noget ud – indhold ukendt.
Nærhedsfinansiering – styringsmodellens økonomiske konsekvens
udmøntes kun med 50% i 2019. Rammestyring genindføres. Det enkelte
hospital skal finde ud af, hvordan man vil arbejde med implementering af
nærhedsfinansiering. Aktivitet vil stadig være et målparameter i Region
Hovedstaden. Der blev diskuteret rollefordeling mellem Almen praksis,
speciallægepraksis og hospitalerne. Hudafdelingerne bør tage sig af de
patienter, der ikke har andre muligheder. Det aftales, at drøftelsen
omkring nærhedsfinansiering tages op på et senere møde i 2019.
Niels gjorde opmærksom på, at plan for forløbsbeskrivelser mangler.
Et andet budskab fra formandskabsmødet var, at SFR skal have en mere
problemorienteret tilgang og tage forskellige problematikker op, som SFR
finder relevante for specialerne.
b. Information om kommende tilskudsændringer for medicin mod astma,
KOL og overaktiv blæresygdom - træder i kraft 19. november 2018 – man
skal søge om tilskud. Enkelttilskud skal dog ikke søges – det er
klausuleret.
c. Skift af adalimumab pr. 12. november 2018
Originalproduktet er skiftet ud med et langt billigere produkt med samme
effekt. Nogle af patienterne på BFH har givet udtryk for, at behandlingen
svier, men er samtidig meget positive over ikke at være ”dyre” patienter.
d. Methotrexate engangssprøjter - nye prisaftaler pr. 1. april 2019
Priserne på medicinen er reduceret.
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e. Status for den videre behandling af problematikkerne vedr. behandling af
planocellulær hudkræft.
Janne orienterede Rådet om, at opgaven ligger hos Center for Sundhed i
forhold til at kontakte direktionerne på henholdsvis HGH og BFH.
f.



Nyt koncept for patientinformation
Bilag: Produktionsmetode
Center for Kommunikation gennemgår al patientinformationsmateriale
med henblik på at ensrette kommunikationen til patienterne.
Gennemgangen bliver først relevant for Rådet i 2020.

Drøftelse af tillæg til kommissorie for tværregionalt samarbejde i SFR og
Komiteer vedr. arbejdet med Sundhedsplatformen – herunder udpegning
af ledende faglige eksperter (LFE)
Bilag: Tilrettet liste over SFR Dermatologi-Venerologi og Allergologi
Formandskabet indstillede nuværende LFE, Peter Jensen for Dermatologien
og Lone Winther for Allergologien.
Det har ikke været muligt at få kontakt til SFR i Region Sjælland med henblik
på koordinering.
Janne opsummerede, at der med tiden vil komme flere SP relaterede opgaver
til behandling i SFR – bl.a. når hospitalerne for alvor kommer i gang med at få
organiseret de kliniske byggere. Dette fordrer, at der er et tværfagligt
samarbejde om implementering af det ”byg”, hospitalerne tilvejebringer. Peter
problematiserede tidsforbruget, som han mener er urealistisk, men fortsætter
som LFE. Det blev kort drøftet, hvordan de specifikke opgaver om klinisk byg
og LFE skal organiseres, og der blev fremsat forslag om, at der skal afholdes
separate møder mellem SP repræsentanterne fra SFR i de to regioner. Dette
skal dog drøftes, når opgaven bliver mere defineret.
Janne benyttede lejligheden til at huske Rådet på, at 15. december 2018 skal
hospitalerne melde kliniske byggere ind. Herefter drøftede rådet, hvordan
hospitalerne opfatter opgaven med kliniske byggere – nogle ser det som en
investering i forhold til at få et anvendeligt og brugervenligt SP, mens andre er
mere skeptiske, fordi tiden går fra andre vigtige områder som fx forskning, og
derfor er det ikke attraktivt for lægerne at byde ind på rollen. Mette foreslog,
at Stine (sygeplejerske fra BFH), der snart er færdiguddannet klinisk bygger
får en opgave på tværs af hospitalerne. Punktet tages op på næste møde for
afklaring af område, der går på tværs.
Endvidere blev det besluttet, at Rådet skal have møde med Region Sjælland i
forhold til samarbejdet omkring SP, hyppighed for møder, proces for
vurdering af klinisk byg med mere. Sekretariatet tager initiativ til mødet, som
bør planlægges til at afholdes et stykke efter SP2018 i februar 2019.
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Planlægning af møderække for møder i 2019
21. februar 2019 kl. 15:00-16:15 – Gentofte
29. maj 2019 kl. 15:00-16:15 – Bispebjerg
28. august 2019 kl. 15:00-16:15 – Gentofte
28. november 2019 kl. 15:00-16:15 – Bispebjerg



Eventuelt
Niels oplyste, at der er audit i forhold til henvisninger og epikriser fra almen
praksis. Endvidere oplyste han, at patienters recepter på methotrexate ikke kan
fornyes i almen praksis, da det kræver blodprøvetagning. Nogle patienter ved
ikke dette. Endelig opfordrede han til, at hospitalerne husker at oplyse
patienter i immunsupprimerende behandling, at de bør lade sig vaccinere både
for influenza og pneumokokker.



Punkter til næste møde:
o SP-byg
o Nærheds-finansiering.



Det blev kort drøftet, hvornår der er næstformandsskifte – Claus var usikker
på, hvor lang tid han har haft posten, og hvor lang tid man vælges som
næstformand. Ifølge kommissoriet vælges næstformand for en periode på 3
år.
Afslutningsvis takkede Mette for et godt samarbejde i rådet.



Næste møde: torsdag den 21. februar 2019 kl. 15:00-16:15
Sted: Gentofte Hospital, Hud og Allergiafdelingen, Kildegårdsvej 28, opgang 15, 3.
sal Konferencelokalet.
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