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Thomas Houe, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand)
Liselotte Højgaard, klinikchef, professor, Rigshospitalet (næstformand)
Peter Hovind, led.overlæge Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (afbud)
Anita Larsen, led. bioanalytiker, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Mette Engel Lundgaard, afd.bioanalytiker, Nordsjællands Hospital (afbud)
Marianne Dreyer, specialeansvarlig overlæge, Nordsjællands Hospital
Ida Kjær Robsøe, ledende bioanalytiker, Rigshospitalet (afbud)
Andreas Kjær, overlæge, professor, Rigshospitalet
Søren Holm, fysiker, Rigshospitalet
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 (afbud)
Pernille Lemvig, led. bioanalytiker, Amager Hvidovre Hospital
Søren Møller, professor, Amager og Hvidovre Hospital
Thomas Saxild, almen praksis (afbud)
Repræsentant almen praksis – vakant
Ledende faglig ekspert, overlæge Johan Olof Löfgren
Bente Skov Bonde, Nordsjællands Hospital (sekretariat)

2021 – 2. møde
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra formandskabet
Thomas Houe informerede om nyt fra Region H, bl.a. Budget 2022. På baggrund af de
positive erfaringer med afholdelse af virtuelle møder under Corona-pandemien, skal
møder i Region H, herunder møder i sundhedsfaglige råd, i videst muligt omfang afholdes virtuelt.
3. Drøftelse af RIS/PACS
Formandskabet gav en status for arbejdet med udbud af nyt RIS/PACS og fortalte, at
det går planmæssigt med udbudsprocessen.
Johan Löfgren gav en status på RIS/PACS til rådet (notat udsendt inden mødet).
Afdelingerne kæmper fortsat med daglige udfordringer med IMPAX Client crashes,
dårlig talegenkendelse og meget langsom Scheduling ved booking/ombooking og visning af whiteboards specielt i peak hours.

Dato: 13. september 2021

Der er en nedsat arbejdsgruppe under rådet, der har en tæt dialog med CIMT om, at
det nuværende system skal fungere, indtil det nye RIS/PACS er i drift.
4. Status vedr. arbejdet med patientinformationerne ved Pernille Lemvig
Pernille Lemvig fortalte, at arbejdsgruppen ikke længere mødes, fordi de har færdiggjort arbejdet. Nu bliver pjecerne overført til det nye PIM system.
Det blev besluttet, at det indgår i næste afholdte audit, at det auditeres, hvordan 3 udvalgte informationspjecer ser ud. Hvad får patienterne tilsendt elektronisk? Og hvordan ser materialet ud i de kliniske afdelinger.
5. Det centrale kvalitetsstyringsudvalgs arbejde i efteråret 2021 v. Liselotte Højgaard
Det centrale kvalitetsstyringsudvalg med repræsentanter fra hvert hospital har i uge 20
gennemført en revision af kvalitetshåndbogen. Som det fremgår af det fremsendte brev
til SFR, er der ved gennemgangen kun foretaget mindre opdateringer.
På mødet blev blandt andet drøftet, at vejledningen om sikkerhedsvurderinger skal
tænkes sammen med alle procedurer i afdelingerne. Ny lovgivning med tilhørende bekendtgørelser fastlægger, at hvert rum skal have sikkerhedsgodkendelse. De anførte
grænser er stadig gældende. Søren Holm giver en tilbagemelding til Kvalitetsstyringsudvalget v. Susanne B. Søndergaard på vegne af rådet.
6. Planlægning af SFR fælles lovpligtige audit på afdelingerne v. Lotte Højgaard
Den 5. september 2019 blev afholdt interview-baseret audit. Det er lovpligtigt at afholde audits hver 15 måned, hvorfor der efter en pause på grund af COVID-19 skal
planlægges en audit på afdelingerne. Det blev besluttet at afholde audit i januar 2022.
Fysikergruppen går på audit på afdelingerne vedr. sikkerhedsvurderinger. De ledende
bioanalytikere laver audit vedr. informationsmaterialet om kontakten med patienterne
(tovholder er Anita Larsen).
7. Standardisering af basisundersøgelser på en temadag i efteråret
På mødet i marts blev det aftalt, at SFR KFNM igangsætter arbejdet med at opdatere
de fælles standardiserede basisundersøgelser ved et temamøde i efteråret.
Det blev besluttet at afholdetemamødet d. 11. november kl. 12 – 17 med det formål at
få standardiseret de 13 mest almindelige undersøgelser. Se skema med oversigt over
undersøgelser og tovholdere, der har ansvaret for at sende materiale en uge inden temadagen. Bente Skov Bonde arrangerer et godt mødested. Der afholdes ordinært
møde i SFR kl. 11 – 12 inden temamødet.
8. Status på arbejdet med implementering af de nye bekendtgørelser v. Søren
Holm
Søren Holm fortalte, at de enkelte vejledninger til de nye bekendtgørelser endnu ikke
er udarbejdet. Godkendelse af radioaktive lægemidler er vanskeligt, hvorfor der er
indledt en dialog med Lægemiddelstyrelsen om en mere smidig procedure. Afdelingerne vil dele relevant materiale vedr. sikkerhedsvurderinger med hinanden til gensidig information. Fysikergruppen står for dette.
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9. Nyt fra Fysikergruppen/ingeniørgruppen v. Søren Holm
Møde vil blive holdt vedr. gensidig hjælp til at udvikle sikkerhedsvurderingerne i regi
af fysikergruppen/ingeniørgruppen.
Status på behandling af patienter med radioaktive lægemidler sættes på dagsordenen
til et kommende rådsmøde i 2022.
10. Status på COVID-19 i de klinisk fysiologiske afdelinger
En runde med nyt fra de enkelte afdelinger, hvor det generelle billede var, at Covid
ikke fylder ikke så meget mere. Nu er det eftervirkninger efter sygeplejerskestrejken,
der påvirker afdelingerne og den genelle høje aktivitet. HGH har udfordringer med
mange henvisninger fra Region Sjælland, fordi man har gennemført en særlig indsats
for at få ventetiden ned. Det blev aftalt at drøfte dette ved de næste møder.
Der er reception og indvielse af den nye cyklotron på Bispebjerg Hospital d. 24. september.
Der er reception og indvielse af den nye Total body PET/CT skanner d. 25. oktober på
Rigshospitalet.
Professor Malene Bjerregaard Fischer er tiltrådt klinisk professorat i afdelingen på
Rigshospitalet med særligt henblik på PET og onkologi.
11. Eventuelt
Intet til dette punkt.
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