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3400 Hillerød
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Thomas Houe, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand)
Liselotte Højgaard, klinikchef, professor, Rigshospitalet (næstformand)
Peter Hovind, led.overlæge Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Anita Larsen, led. bioanalytiker, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Afd.bioanalytiker, Nordsjællands Hospital (vakant)
Marianne Dreyer, specialeansvarlig overlæge, NOH (afbud)
Ida Kjær Robsøe, ledende bioanalytiker, Rigshospitalet
Andreas Kjær, overlæge, professor, Rigshospitalet
Søren Holm, fysiker, Rigshospitalet (afbud)
Henrik Larsson, professor, Rigshospitalet (afbud)
Lars Thorbjørn Jensen, ledende overlæge, Herlev og Gentofte Hospital
Jenny Rahbek Petersen, led. bioanalytiker, Herlev og Gentofte Hospital
Claus Leth Petersen, enhedschef, Amager og Hvidovre Hospital
Pernille Lemvig, led. bioanalytiker, Amager Hvidovre Hospital
Søren Møller, professor, Amager og Hvidovre Hospital
Thomas Saxild, almen praksis (afbud)
Mette Ehmer Olesen, almen praksis (afbud)
Ledende faglig ekspert, overlæge Johan Olof Löfgren
Bente Skov Bonde, Nordsjællands Hospital (sekretariat)

2020 – 3. møde
1. Velkommen til nye i rådet og præsentationsrunde
Liselotte Højgaard bød velkommen til nye i rådet, Ida Kjær Robsøe, der er ledende bioanalytiker på RH, og den nye formand, vicedirektør Thomas Houe. Efterfulgt af en præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Meddelelser fra formandskabet:
• Liselotte Højgaard opfordrede rådsmedlemmerne til at opdatere deres habilitetserklæringer i forbindelse med medlemskab af Sundhedsfagligt Råd og
fremsende en udfyldt udgave heraf til sekretariatet.
4. Drøftelse af RIS/PACS
Liselotte Højgaard orienterede om, at der som bekendt har været store problemer
med RIS/PACS på afdelingerne gennem en årrække og igen i dette efterår. Det er
meget positivt, at der er afsat 16 mio. kr. i regionens budget for 2021 til udbud af
et nyt RIS/PACS. Rasmus Møgelvang vil stå i spidsen for gennemførelse af udbudsprocessen i forbindelse med et nyt RIS/PACS.

Dato: 10. november 2020

Hun fortalte, at hun sammen med Michel Nèmery og den øvrige styregruppe har
deltaget i en udbudsproces vedr. eksternt opkoblingssystem til almen praksis.
Rådet tilsluttede sig forslaget om at etablere en organisation bag udbuddet af nyt
RIS/PACS:
• En referencegruppe: ledelsesrepræsentanter og relevante fagfolk fra klinisk
fysiologi og nuklearmedicinske afdelinger (læger, bioanalytikere, fysikere og
lægesekretærer) og fra de radiologiske afdelinger i Region Hovedstaden (radiologerne er ved at udpege repræsentanter). Medlemmer af Referencegruppen fra SFR KFNM:
o Liselotte Højgaard, klinikchef, professor, RH
o Ledende faglig ekspert, overlæge Johan Olof Löfgren
o Peter Hovind, ledende overlæge, BFH
o Fysiker Stefan Fuglsang, BFH
o Marianne Dreyer, specialeansvarlig overlæge, NOH
o Lars Thorbjørn Jensen, ledende overlæge, HGH
o Jenny Rahbek Petersen, ledende bioanalytiker, HGH
o Claus Leth Petersen, enhedschef, AHH
o Ledende lægesekretær Annemette Kiær, AHH
•

En arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen skal tage sig af de mere ”ekspertagtige”
problematikker og består af Thomas Axelsen og Johan Löfgren samt en deltager fra hver af afdelingerne. Hver afdeling bedes sende en mail til Johan efter
mødet med navn på forslag til deltager i arbejdsgruppen med cc til alle i rådet.

Thomas Houe fortalte om organiseringen af en udbudsproces i Region Sjælland,
hvor det havde vist sig at være meget hensigtsmæssigt med stor grad af faglighed i
arbejdsgruppen og klinisk repræsentation i referencegruppen som hjælp til at
støtte op om arbejdet i styregruppen for udbudsprocessen.
Det blev besluttet, at en gruppe bestående af Claus Leth Petersen, Peter Hovind,
Lars Thorbjørn Jensen og Johan Löfgren følger med i, hvordan systemet fungerer
indtil et nyt RIS/PACS system er indkøbt.
5. Kvalitetshåndbogens årlige opdatering.
Rådet tilsluttede sig forslag fra Susanne Søndergaard, formand for arbejdsgruppen, om at den sædvanlige efterårsuge med kvalitetsarbejdet fælles for afdelingerne udskydes til foråret 2021 grundet Corona-pandemien. Suppleret med Skypemøde i oktober for arbejdsgruppen med henblik på at drøfte evt. akutte sager. Sekretariatet giver besked til Susanne Søndergaard.
6. Brev fra SFR til Region Hovedstadens koncerndirektion om RIS/PACS v. Liselotte Højgaard
På grund af de mange problemer med RIS/PACS i sommer og efterår tilsluttede
rådet sig et forslag fra formandskabet om, at SFR KFNM og SFR Radiologi udarbejder et fælles brev til koncerndirektionen om sagen mhp. at fremskynde udbudsprocessen. Formandskabet udarbejder udkast til brev, der sendes i høring i de to
råd mhp. godkendelse inden fremsendelse til koncerndirektionen. Efter mødet er
brevet fremsendt til koncerndirektionen og KD har sendt et svar (vedhæftet).
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Side 2

Johan Löfgren gav en status på de verserende problemer med RIS/PACS. Han har
inden mødet udarbejdet en oversigt, der fremsendes sammen med det fælles brev
til koncerndirektionen (vedhæftet).
7. Procedure for tilføjelser til beskrivelser v. Johan Löfgren og Lars Thorbjørn
Jensen
Som aftalt på rådsmødet den 7. september 2020 skal der findes en løsning på,
hvordan proceduren for tilføjelser til beskrivelser skal være.
Johan Löfgren og Lars Thorbjørn Jensen har inden mødet fremsendt et forslag til
endelig version af et internt papir, som har karakter af en samarbejdsaftale og beskriver proceduren for tilføjelser til beskrivelser. SFR Radiologi har godkendt proceduren for tilføjelser til beskrivelser, der også blev godkendt af SFR Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på mødet.
Afdelingslederne har opgaven med at kommunikere om dette interne arbejdsdokument ”VIP-vejledning for tilføjelser til beskrivelser på svar fra det klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske speciale i Region Hovedstaden” til klinikere i egen afdeling (vedhæftet).
8. Nyt fra Fysikergruppen/ingeniørgruppen v. Søren Holm
Søren Holm deltog ikke i mødet på grund af undervisning på DTU.
9. Status på COVID-19 i de klinisk fysiologiske afdelinger
En runde med nyt fra de enkelte afdelinger.
AHH
Organisering af hospitalets COVID-19 beredskab er cementeret fra bølge 1 og er
velorganiseret. Der er god kapacitet til at tage imod COVID-19 patienter. Erfarne
sygeplejersker har meldt sig i at indgå i et beredskab, når man når skaleringstrin 2.
Der er ikke personale på afdelingen, der er hjemme på grund af COVID-19.
HGH
Der er ikke personale på afdelingen, der er hjemme på grund af COVID-19. Hospitalet har for nyligt haft en udbrud på en afdeling, hvor en pårørende bragte smitten ind. Det var meget lærerigt at få erfaringer, der kan bruges i en evt. kommende
situation med smitteudbrud.
BFH
Der er udarbejdet instrukser vedr. smitteudbrud. Der blev på et tidligt tidspunkt
anvendt værnemidler i personalerum m.v., fordi de fysiske forhold bevirker, at der
ikke kan holdes tilstrækkeligt med afstand. Første runde af personalescreeningen
for COVID-19 er gennemført, uden konstateret smitte blandt personalet.
RH
Internt på afdelingen er der forholdsvis roligt. Der er 2 personaler med påvist COVID-19. Man har skærpet anvendelsen af mundbind blandt personalet ud fra et
forsigtighedsprincip.
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Der gennemføres en del målinger i afdelingen på post COVID-19 patienter. En del
patienter med et svært sygdomsforløb har behov for opfølgning, hvorfor det er
godt at der etableres COVID-19 senfølge-klinikker i Region Hovedstaden.
10. Eventuelt
Pernille Lemvig fortalte, at det går fremad med at få færdiggjort de første patientpjecer. Til orientering er et eksempel på en patientpjece vedhæftet referatet.
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