SFR Otorhinolaryngologi

Direkte 35455684
Mail anne.moeller.01@regionh.dk

Møde i:

SFR Oto-rhino-laryngologi inkl. audiologi

Dato:

11. marts 2021

Kl.:

14.00-15.00

Sted:

Microsoft Teams

Deltagere: Vicedirektør Susanne Poulsen, (formand)
Ledende overlæge Mads Klokker, (næstformand)
Ledende oversygeplejerske Tine Bloch Jensen
Overlæge Michael Bille
Overlæge Birgitte Charabi
Ledende overlæge Troels Nielsen
Ledende oversygeplejerske Anette Agerholm
Ledende faglig ekspert vedr. Sundhedsplatformen overlæge Susan
Diethelm Jakobsen
Speciallæge Bjarne Hansen, speciallægepraksis
Professor Christian von Buchwald
Praksiskonsulent Bjørn Perrild
Speciallægekonsulent i Vagtcentralen Gitte Henriette Søndergaard
Konsulent Anne Møller

Punkter til beslutning
1. Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt
Indstilling:
At dagsorden godkendes.

2. Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2020
Indstilling:
At referatet godkendes.
Bilag:
- Referat af SFR-møde 3. december 2020

Dato: Marts 2021

Punkter til drøftelse
3. Visitation og indbringning af patienter med tonsile efterblødninger v/ Speciallægekonsulent i Vagtcentralen, Gitte Henriette Søndergaard
Visitationskriterier for 1813/112 ved re-blødning efter tonsillektomi samt respons
ift. mængde af blod.
Regionens Vagtcentral ønsker at rejse en problemstilling vedrørende visitationskriterierne for respons ved tonsil-efterblødninger.
I visitationen læner Vagtcentralen sig op ad kriterierne i Dansk Indeks, hvoraf
fremgår kriterier for visitation til respons A-E. (Akut – almindelig)
Akutberedskabet finder ikke at disse kriterier er tydelige nok i forhold til at vurdere den konkrete blødning. Der er behov for at få ekspliciteret blødningskriterierne fra Dansk Indeks, særlig henset til at denne type patienter kan opleve en hurtig akut forværring.
I vagtcentralen er standarden, at der ved kontakt fra patient med tonsil-efterblødninger altid sendes som minimum en A3 respons, det vil sige ambulance med udrykning. Ligeledes skal patienten altid indbringes til hospital til vurdering og således aldrig afsluttes på stedet.
Akutberedskabet vil gerne have SFR ØNH’s overvejelser omkring visitationskriterier herunder en vurdering af, hvordan visitationen kan skærpes og blødningskriterierne kan ekspliciteres. Dette skal ses i relation til vurderingen af, hvornår der
skal visiteres en A1 kørsel til denne type patienter, det vil sige ambulance med udrykning samt akutlæge så patienten eventuelt kan have lægeledsagelse ind til hospitalet.
Akutberedskabet vil gerne bede om SFR ØNH’s overvejelser dels for at kunne
præcisere og justere egen visitation og ikke mindst for at kunne gå videre med en
eksplicitering af blødningskriterierne i Dansk Indeks.
Bilag:
- Punkt til SFR ØNH_Region Hovedstadens Akutberedskab_11.03.2021
Indstilling:
At SFR ØNH drøfter en eksplicitering af blødningskriterierne, der ligger til grund
for visitation af respons til patienter med tonsil-efterblødninger.

Punkter til orientering
4. Status på licitationsudarbejdelse vedrørende nyt audiometri-/kirurgimodul
til erstatning for auditbase v/ Næstformand Mads Klokker
Indstilling:
At eventuelle bemærkninger hertil drøftes.
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5. Udbud til privathospitaler v/ Næstformand Mads Klokker
Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.

6. MDT på Rigshospitalet v/ Næstformand Mads Klokker
Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.

7. Høringer siden sidste møde v/ Formand Susanne Poulsen
Der har siden sidste møde i SFR d. 3. december 2020 været behandlet følgende sager:

Høringer siden SFR-mødet 3. december 2020

Høringsfrist

Svar afgivet

Høring af den regionale antibiotikavejledning

15. januar

14. januar

Indstilling:
At orientering om høringer tages til efterretning.

8. Evt.

Med venlig hilsen
Anne Møller
Konsulent
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