Sekretariat SFR Klinisk
Fysiologi og
Nuklearmedicin

REFERAT
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:
Deltagere:

SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Mandag den 7. september 2020
14.00 – 16.00
SKYPE-møde

Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Opgang 50 A, plan 2
Direkte 48294288
Mail bente.skov.bonde@regionh.dk

Vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand) – vakant
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)
Linda Kragh, ledende bioanalytiker, Rigshospitalet
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 (afbud)
Søren Møller, professor, Amager og Hvidovre Hospital
Thomas Saxild, almen praksis (deltog fra kl. 15.00)
Mette Ehmer Olesen, almen praksis (havde besvær med at komme på
Skype)
Ledende faglig ekspert, overlæge Johan Olof Löfgren
Bente Skov Bonde, Nordsjællands Hospital (sekretariat)

2020 – 2. møde
Liselotte Højgaard bød velkommen til Skypemødet, og bad om hjælp og forståelse fra alle, så vi fælles kunne hjælpes med at få afviklet SFR mødet på
denne facon (grundet Corona situationen).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra formandskabet:
• Liselotte Højgaard fortalte, at der kommer en ny formand i SFR, når der er ansat en ny vicedirektør på NOH i løbet af efteråret 2020.
• SFR tilsluttede sig det foreløbige positivt svar fra SFR vedr. udnyttelse af Region Sjællands option til indkøb af hvile EKG-apparat (jf. mail af 13. juli
2020 med svar til Jawid Rezaie)
3. Drøftelse af RIS/PACS
- Status på arbejdet i Styregruppen
- Drøftelse af udbud af nyt RIS/PACS, ønsker og muligheder

Dato: 9. september 2020

Liselotte Højgaard fortalte om status på arbejdet i Styregruppen, hvor centerdirektør Helle Konradsen er blevet ny formand.
Liselotte Højgaard fortalte, at der er afsat 16 mio. kr. i regionens budget for 2021
til udbud af et nyt RIS/PACS. Centerdirektør Rasmus Møgelvang er ny formand
for udbudsprocessen. Møgelvang er kardiolog og professor og har forskningserfaring med billeddiagnostik. Det er også positivt, at CIMT har tilkendegivet, at SFR
KFNM og radiologi vil blive inddraget tæt i udbudsprocessen. SFR lovede at have
en tæt dialog om udbudsprocessen og vi vil fungere som en arbejdsgruppe i forbindelse hermed. Der indkaldes til et ekstraordinært møde i SFR ved behov.
Johan Löfgren har inden mødet fremsendt et notat, der opsummerer status på
RIS/PACS m.v. Der henvises til notatet for yderligere detaljer om status.
På mødet blev drøftet, at det ikke er klart, hvor billeddiagnostikken er placeret i
den nye organisationsstruktur for SP og de 7 fokusområder, der er oprettet i den
forbindelse til at varetage videreudviklingen i SP. Johan udarbejder forslag til brev
fra SFR om denne bekymring og sender brevet til godkendelse i SFR, hvis det bliver nødvendigt og problemet ikke løser sig selv. Brevet koordineres med SFR Radiologi.
Der er et ønske om at reducere antallet af svar, som klinikerne skal signere for i
SP. SFR tilsluttede sig forslaget om at fjerne in basket besked for tre administrative undersøgelser: ”Tværfagligkonference” (ZZ0190), ”Ophængning til konference” (UWW30) og ”Ophængning af egen tidligere” (UWW20). Indenfor Klinisk
fysiologi og nuklearmedicin har man de seneste 3 år kun brugt ”Tværfaglig konference” og kun på Rigshospitalet og på Herlev.
Johan undersøger, om radiologien også kan tilslutte sig forslaget. Hvis der er positiv tilbagemelding fra radiologien, giver han besked til SFR og til afdelingerne om
at af-registrere de tre administrative undersøgelser.
4. Procedure for tilføjelser til beskrivelser v. Liselotte Højgaard
Der er et ønske om, at man inden for det klinisk fysiologisk nuklearmedicinske
speciale har samme procedure for tilføjelser til beskrivelser som inden for radiologien. På mødet blev synspunkter i sagen delt, og der var enighed om, at denne procedure er hensigtsmæssig. Der udestår dog at finde en løsning på, hvordan man
kan sikre, at den pågældende afdeling, der tilføjer noget i en beskrivelse, påtager
sig ansvaret for hele beskrivelsen. Johan Löfgren og Lars Thorbjørn Jensen udarbejder forslag til et dokument, der beskriver hvordan man løser denne problematik
og SFR radiologi inddrages.
5. Orientering om status på arbejdet med at revidere patientmaterialet om klinisk fysiologi og nuklearmedicin
De ledende bioanalytikere har indgået i en regional ad hoc arbejdsgruppe, der har
udarbejdet fælles patientmateriale til brug for de klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Der resterede uafklarede spørgsmål ang. faste og medicinske forholdsregler, som den regional ad hoc arbejdsgruppe ønskede en lægefaglig
vurdering af.
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Liselotte Højgaard har samlet svar og haft rundt hos de ledende overlæger i SFR,
og der er givet tilbagemelding til Nikoline Ridder Christensen, RegionH.
6. Drøftelse af Nationalt Billedarkiv v. Johan Olof Löfgren
Stort set alle klinikker inkl. billeddiagnostik har fået installeret ikon til Nationalt
BilledArkiv, uden at der er udsendt materiale, hvor man kan læse om formål, principper for brug (herunder GPDR), regionale retningslinjer m.v. Johan Löfgren har
udarbejdet et notat herom og udsendt information i en mail inden mødet.
SFR KFNM vurderer sammenstemmende med SFR i radiologi, at et Nationalt Billedarkiv uden billeder i diagnostisk kvalitet, og med et system der ikke er komplet
og funktionsdygtigt (kun 6 af 20 lamper grønne), ikke forpligter medarbejderen på
de klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Foreløbig er udmeldingen, at den enkelte læge i de respektive afdelinger selv beslutter, hvorvidt de vil
anvende Nationalt Billedarkiv, men at det ikke er et krav. Sagen drøftes igen på et
kommende møde i rådet efter koordination med SFR Radiologi.
7. Status på GFR-systemet v. Søren Holm
Søren Holm gav en status på GFR-systemet, der kører på RH, Hvidovre og NOH.
BFH og HGH venter på at komme på systemet, og HGH kommer på om få dage.
Og BBH også efter ønske. Programmet ligger på en server på RH, men det er planen, at det skal driftes af CIMT fremover.
8. Nyt fra Fysikergruppen/ingeniørgruppen v. Søren Holm
Søren Holm fortalte, at fysikergruppen ikke har udarbejdet et skema over indkøb
af kilder til afdelingerne, men at de koordinerer de forskellige indkøb. Vi aftaler
en fortsat pragmatisk løsning, hvor der koordineres indbyrdes. Søren oplyste, at
der er kommet en anmodning fra SIS om svar fra alle afdelinger vedr. affaldsfortegnelser m.v. med en ganske kort tidsfrist. Vi bad Peter Hovind, formand for
DSKFNM om at skrive til SIS og få en længere tidsfrist grundet COVID-19-situationen. (Brev er efterfølgende skrevet, og SIS har svaret, at frist er udsat til 30/92020. STOR TAK til Peter for lynhurtig og kompetent sagsbehandling).
9. Forslag om at anvende SECTRA v. Mette Ehmer Olesen
Praksiskonsulenterne ville gerne drøfte anvendelse af SECTRA - et nyt system til
DXA-beskrivelser. Fra mange afdelinger er svarene til praksis ikke hensigtsmæssige. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Mette Ehmer
Olesen, Thomas Saxild, Peter Hovind og Lars Thorbjørn Jensen. Der koordineres
med muligheder i det nye kommende udbud af system med udvidelse af mulighederne for at dele svar ”ud af huset” via det nuværende RIS/PACS.
10. Status på COVID-19 i de klinisk fysiologiske afdelinger
Afdelingerne gav en status på COVID-19. Den foreslående procedure med systematisk test af personalet blev vendt og det fremgik at der er høj aktivitet alle steder med afvikling af udskudt aktivitet.
Liselotte Højgaard fortalte om ugentligt webinar og e-learning for personalet i afdelingen på RH, så vi forsøger at holde det faglige niveau trods alle showstoppere
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grundet Corona situationen, med reduktion i møder og undervisning af faglige internationale konferencer etc. Hvis andre afdelinger gerne vil inspireres af dette,
kan de skrive til Liselotte og komme på maillisten.
11. Eventuelt
Liselotte Højgaard fortalte, at Linda Kragh går pension efter 50 år som bioanalytiker. SFR takkede Linda for hendes store arbejdsindsats inden for specialet og for
godt samarbejde igennem mange år.
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