SFR Otorhinolaryngologi

REFERAT
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 (Ikke tilstede)
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 (Ikke tilstede)
Praksiskonsulent Bjørn Perrild (Ikke tilstede)
Speciallægekonsulent i Vagtcentralen Gitte Henriette Søndergaard
Konsulent Anne Møller

Punkter til beslutning
1. Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt
Beslutning:
Dagsorden godkendes.

2. Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2020
Beslutning:
Referatet godkendes.
Bilag:
- Referat af SFR-møde 3. december 2020

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

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
Beslutning:
Mads fortæller, at der er stor variation i, hvornår de bliver kaldt til blødninger efter tonsillektomi. Det er alt lige fra når patienten er på traumestuen til når patienten er på vej i ambulancen. Andre gange er patienten selv på vej ind eller i en taxa.
Ingen af delene er hensigtsmæssige.
Troels fortæller, at de også modtager blødende patienter på flere forskellige måder.
SFR ØNH er enige om, at det er vigtigt at alle kommer ind og bliver vurderet,
fordi patienterne kan bløde mere end man først umiddelbart vurderer.
Susan foreslår, at vejledningen ændres, så der står, at patienten altid skal tages
med, uanset hvor meget vedkommende bløder. Derudover, at der er sikres venflon
og væske inden transport, som skal være til en øre-næse-hals-afdeling.

Side 2

Punkter til orientering
4. Status på licitationsudarbejdelse vedrørende nyt audiometri-/kirurgimodul
til erstatning for auditbase v/ Næstformand Mads Klokker
Beslutning:
Mads fortæller, at der endnu ikke har været gennemslagskraft hos CIMT. Vi ved,
at systemet er SP-kompatibelt, og at det fungerer i Europa. Derudover vil det være
tjent hjem på 2,5 år. Vi har ansøgt om systemet de sidste 4-5 år og efterhånden er
det ikke længere kun et Rigshospitalet-projekt, men noget man ønsker i hele Region Hovedstaden. Derudover har Region Sjælland også vist interesse.
Susanne tilføjer, at vi venter på den fagspecifikke beskrivelse, som skal omhandle
hvor mange patienter og afdelinger, det vil dreje sig om. Derudover venter vi også
på en tilbagemelding om, hvorvidt det nuværende system skal i udbud. Det kan
forhåbentligt sætte skub i processen, hvis man alligevel skal ind og vurdere om
man skal fortsætte med det gamle system og forlænge kontrakten.

5. Udbud til privathospitaler v/ Næstformand Mads Klokker
Beslutning:
Mads orienterer om status på processen. Udbuddet åbnede op d. 19. februar og der
er deadline her i marts. Efter planen skal det igangsættes fra maj måned. Ud over
udbud, så er der også et direkte samarbejde med privathospitaler, som fungerer
godt, da det stadig er muligt for patienterne at blive fulgt af den samme kirurg
gennem deres behandlingsforløb.

6. MDT på Rigshospitalet v/ Næstformand Mads Klokker
Beslutning:
Mads orienterer om, at det langt om længe er lykkedes at starte op med HerlevMDT. Det gør det muligt at tilbyde et ensrettet tilbud for alle patienter i regionen.
Tine fortæller, at der har været behov for at indgå et økonomisk kompromis. Der
er tale om patienter, som har behov for mange sygeplejeressourcer.
Derudover fortæller Susan, at man arbejder på at udvide tilbuddet fra 2 til 3 dage,
da der kommer rigtig mange patienter ind, hvorfor de har omkring 6-8 patienter
pr. MDT-konference.

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

Høringsfrist

Svar afgivet

Høring af den regionale antibiotikavejledning

15. januar

14. januar

Beslutning:
Orientering om høring tages til efterretning.

8. Evt.
Puljepatienter v/ Bjarne
-

Bjarne forhører sig ved Troels om, hvorvidt de har modtaget nogle tilbagemeldinger fra patienterne. Troels har ikke modtaget nogle tilbagemeldinger, men
Anette orienterer om, at de har haft 835 patienter igennem ordningen.

Ny aftale om puljeapparater v/ Troels
-

Troels orienterer om aftalen vedr. puljeapparater, hvor det fremgår, at man nu
må genudlevere tabte høreapparater.

Med venlig hilsen
Anne Kjær Møller
Konsulent
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