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Møde i SFR ortopædkirurgi
1. Præsentationsrunde
Leif Berner Hansen bød velkommen til mødet og der var en præsentationsrunde af deltagerne.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Løsning for PRO skemaer i SP (Oplæg v/ min Sundhedsplatform)
IT tekniker Christian Bernt Laursen fra Min Sundhedsplatform gennemgik
PRO spørgeskemaerne vedr. knæ og hofte. Det er besluttet nationalt,
hvilke PRO spørgsmål, der skal bruges. Spørgeskemaet er bygget i Sundhedsplatformen og ligger sig op af SP´ s workflow.
Spørgeskemaet bruges ved forundersøgelse og efter operation ved 3 og
12 måneders opfølgning. Dataene fra spørgeskemaet bruges som dialogunderstøttende i forhold til den enkelte patient.
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Det er planlagt, at Min Sundhedsplatform skal bygge et rapportunivers
(prædikationsmodellen), som er ved at blive kravspecificeret. På det nationale niveau arbejdes der på, at data fra spørgeskemaerne kan sendes videre til de relevante kliniske databaser.
En forudsætning for Pro-skemaerne er dog, at patienterne anvender Min
Sundhedsplatform og kan udfylde spørgeskemaet. I workflowet er der taget højde for, hvad der gøres for at hjælpe patienter, der har glemt/ikke
kan udfylde spørgeskemaet.
Der blev spurgt om, hvorvidt der er integration til historikspørgsmålet i Min
Sundhedsplatform. Der sammenholdes altid med historikspørgsmålet, og
der er ikke overlap til historikspørgsmålet.
PRO skemaerne er beregnet til primær hofte og primær knæ protese. Der
gennemføres et pilotprojekt på hoftealloplastikkerne på GeH.
Der er sendt mail ud om udpegning af 8 deltagere til høringsworkshop.
Følgende er udpeget:
BBH: Overlæge Jens Bagger og projektleder, sygeplejerske Didde Paludan.
AHH: Overlæge Kirill Gromov, fysioterapeut Lina Holm Ingelsrud fra forskningsenheden og sekretær i allo-sektionen Gitte Christiansen.
NOH: Sygeplejerske Mette Børgesen og ledende overlæge Leif Berner
Hansen.
RH har ikke udpeget nogen deltagere, da hospitalet har meget få primærealloplastikker.
GEH har ikke udpeget nogen deltagere, da afdelingen er involveret i PRO
arbejdet i forvejen.
Der blev spurgt til, om hospitalerne kan supplere med lokale spørgsmål.
De faglige eksperter fra ortopædkirurgi har været inde over og tilbagemeldingen er, at man godt kan få bygget andre ting, men der skal være en
faglig vurdering af det.
4. Status vedr. formand for SFR
Pernille Slebsager har fået nyt job og er stoppet som formand for SFR.
Formandsposten tildeles den nye lægelige vicedirektør, som bliver ansat på Herlev og Gentofte Hospital.
5. Opfølgning fra sidste møde:
Koordineret visitation inden for fodkirurgi i regionen (LBH)
Opgaven skal forankres i enheden for patientvejledning og sygehusvalg og tages op på møde næste gang i denne gruppe.
Regionen er bekymret over, at udgiften i 2018 nærmede sig 50 mio. kr.
i det private, eksklusiv rygkirugi. Og regionen vil gerne hjemtage patienterne. Der er lavet mere skrappe kriterier for, hvilke undersøgelser
der skal foretages inden henvisning, eksempelvis stående røntgen af
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forfødder. Regionen vil lave et udbud (sidst var i 2008). Indkøbsafdelingen arbejder videre med dette og så kommer der et bredt udbud, som
SFR skal validere. Privathospitalerne byder ind med en pris, men får
ikke stillet nogen garanti om antal. Der er kommet en anmodning om at
vi skal hjælpe Region Sjælland. Dette lægger pres på Region Hovedstadens kapacitet og overholdelse af ventetider. Der er nedsat en
gruppe, der kigger på dette, som mødes hver måned.
HEIBA projektet – valideringsprojekt (SM)
Hans Gotlieb, ortopædkirurgisk afdeling (Herlev matriklen), er sat på
valideringsopgaven for at se, om de infektionspatienter, der er på Herlev matriklen, også ”kommer igennem” til HEIBA.
Indberetning til implantatregistreret (LBH)
Leif Berner Hansen har fået tilbagemelding fra Sundhedsdatastyrelsen
om, at der sker en automatisk overførsel fra SP. SFR besluttede, at
Sundhedsdatastyrelsen kontaktes mhp. at komme og fortælle om indberetningen. På samme møde vil Sundhedsdatastyrelsen blive bedt
om at validere de indberettede data (alloplastik).
6. Forslag om hjemtagning af alloplastikker fra det private og revisionsalloplastikker på RH
Claus Munk Jensen har sendt et oplæg, som blev drøftet.
SFR har en positiv holdning til, at Rigshospitalet vil løfte den højtspecialiserede funktion (revisionsalloplastikker) og at funktionen dermed
kan styrkes, men er ikke enige i den foreslåede finansieringsmodel.
Øvrige revisionsalloplastikker er en hovedfunktion, som fortsat skal
ligge på akuthospitalerne, jf. specialeplanen.
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden på de højtspecialiserede funktioner.
7. Drøftelse af SFRs høringssvar til HOP2025
Steen Mejdahl har udarbejdet udkast til høringssvar vedr. akutklinikken
på Gentofte matriklen. Der var en drøftelse heraf. SFR bakker op om
høringssvaret, der taler for at akutklinikken på GEH skal lukkes og at
patienterne skal til Akutmodtagelsen på Herlev matriklen i stedet (én
indgang til hospitalet). Høringssvaret tilpasses og er efterfølgende lagt
på HOP2025 hjemmesiden. I høringssvaret er der lagt vægt på kvalitet
i behandlingen (flere understøttende specialer), faglighed og bedre patientforløb med færre overgange.
8. Fælles definition af udredningspatient, behandlingspatient og
kontrolpatient (typiske patientforløb)
Definitionen af udredningsret og behandlingsgarantien har stort fokus i
regionen. SFR ortopædkirurgi har fået til opgave at beskrive hvilke
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patienter, der er udredningspatienter, kontrolpatienter og behandlingspatienter. Tidligere var det sådan, at udredning forsvandt, når man
havde givet informeret samtykke til en given operation. Behandling kan
også være, at man skal igennem et træningsforløb.
Lene Kinimond Ørsted melder tilbage til regionen, at Steen Mejdahl er
udpeget som tovholder. Der er møde den 27.3. hvor Charlotte Olsen
også deltager og hvor der tales om videre proces for opgaven.
SFR sender materiale (fællesdefinitionerne) vedr. de typiske patientforløb til regionen medio april.
9. Status vedr. færdiggørelse af visitationsmeddelelse
Henrik Palm sender vedr. knæ (Torstens visitationsretningslinier) til
Leif Berner Hansen, som efterfølgende sender det videre til de ledende
overlæger.
10. Status vedr. nyt koncept for patientinformationer
Nikoline Ridder Christensen fra den regionale enhed for skriftlig patientinformation kommer på næste møde i SFR den 21.6.og fortæller om
det nye koncept for patientinformation og det kommende arbejde for
SFR på området.
11. Orientering om nyt knoglemetastase-projekt i RegionH
Michael Mørk Petersen præsenterede projektet. Han tager kontakt til
de respektive afdelinger mhp. videre proces, herunder udpegning af
”lokale” kontaktpersoner. (Se vedhæftede præsentation).
12. Status garantiafdelingen inkl. modeller for fremtidig organisering
Garantiafdelingen udnyttes ikke effektivt. Opgørelse over aktivitet viser, at kun en tredjedel til to tredjedele af kapaciteten udnyttes. Steen
Mejdahl tager problemstillingen op på møde i ”Kapacitetsgruppen” den
27.3, hvor der ses på arbejdsgange og optimering af henvisningerne til
garantiafdelingen for at få fyldt kapaciteten bedre op.
13. Nyt fra afdelingerne
Der var en generel orientering fra afdelingerne og almen praksis.
14. Eventuelt
SFR har fået en henvendelse fra SFR ortopædkirurgi i Region Sjælland, som gerne vil mødes med vores SFR. Der bliver først afholdt et
møde på formandsbasis, inkl. sekretærerne for SFR.
SFR fra Region Sjælland har foreslået, at de deltager på SFR mødet
den 20.9.
Det blev foreslået, at der skal afholdes seks møder årligt i SFR i stedet
for fire. Dette afgøres endeligt, når den nye lægelige vicedirektør starter. Møderne i SFR skal ligge på fredage i tidsrummet 13-15.
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Lene Kinimond Ørsted aftaler nærmere med Leif Berner Hansen, om
det er muligt at rykke de allerede bookede møder i 2019.
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