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Else Smith, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital (formand)
Karen Vitting Andersen, klinikchef, Rigshospitalet (næstformand)
Journal-nr.: 18036140
Ref.: jsl
Inger Thing Dittmann, oversygeplejerske, Rigshospitalet
Eva Mosfeldt Jeppesen, ledende overlæge,
Dato: 21. marts 2019
Herlev og Gentofte Hospital
Sussie Heidi Bratbjerg Israelson, ledende oversygeplejerske,
Herlev og Gentofte Hospital
Jesper Andersen, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital
Annelise Bertelsen, ledende oversygeplejerske, Nordsjællands Hospital
Klaus Børch, ledende overlæge, Amager og Hvidovre Hospital
Mette Juhl Foghmar, ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre
Hospital
Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Jette Christensen, ledende terapeut, Amager og Hvidovre Hospital
Gorm Greisen, professor, Rigshospitalet afbud
Kjeld Schmiegelow, professor, Rigshospitalet
Thorkild Jacobsen, uddannelsesansvarlig overlæge, LFE (neonatologi),
Rigshospitalet
Ulla Kirstine Hvitved Andersen, sygeplejerske, LFE (pædiatri),
Nordsjællands Hospital
Peter Berlac, enhedschef, SFR Præhospital og Akutmodtagelse
Susanne Dahl, ledende sundhedsplejerske, Frederiksberg Kommune afbud
Marike Møller, praksiskonsulent
Seija Pearson, speciallægepraksiskonsulent
Pernille Raasthøj Mathiesen, ledende overlæge, LFE (pædiatri),
Næstved Sygehus
Jesper Johannesen, overlæge, Børneafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital
(gæstedeltager)
Nina Staal, klinikchef, BUC Hovedstaden, Afdeling Glostrup
Jan Birnbaum Kristensen, klinikchef, BUC Hovedstaden, Afdeling Glostrup,
næstformand i SFR Børne- og ungepsykiatri
Jonas Schwartz Larsen, fuldmægtig, Amager og Hvidovre Hospital (referent)

Dagsorden
1. Velkommen
2. Orientering ved formandskabet og opfølgning fra sidste møde
(5 min.)

a. Nye medlemmer af rådet.
b. Kort status på etablering af styregruppen for pædiatrisk farmakologi.
3. Oplæg om årsrapporten 2017/18 fra Dansk Diabetesdatabase
(15 min.)
Formandskabet har inviteret overlæge Jesper Johannesen fra Herlev
og Gentofte Hospital til at holde et kort oplæg om den seneste årsrapport fra Dansk Diabetesdatabase.
4. Samarbejdsaftale mellem Børne-Ungepsykiatrisk Center og pædiatrien i forhold til patientansvarlig læge (PAL)
(15 min.)
SFR Børne- og ungdomspsykiatri ønsker en drøftelse i SFR-regi af
overgangene mellem pædiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, og
vil gerne præsentere et første oplæg til, hvordan et potentielt samarbejde kunne tegne sig med henblik på en fælles drøftelse og videre udformning af samarbejdsaftaler. Derfor er Nina Staal og Jan Birnbaum
Kristensen inviteret med til mødet.
5. Orientering om ny samarbejdsaftale for CPOP
(5 min.)
En ny samarbejdsaftale vedr. CPOP blev godkendt af Den Administrative Styregruppe d. 2. november 2018 og trådte i kraft samme dag.
Samarbejdsaftalen fastsætter rammerne for, hvordan koordineringen
og opfølgningen organiseres internt i og på tværs af sektorerne, således at alle børn med CP eller CP-lignende symptomer, som følges i
CPOP, sikres kontinuerlig opfølgning uanset, hvilken kommune barnet
bor i eller hvilket hospital, det er tilknyttet. Mette Røn Kristensen og
Louise Bolvig Laursen, der er regionale koordinatorer for CPOP i Region Hovedstaden, ønsker at orientere rådet om samarbejdsaftale,
særligt vedrørende neuropædiatri (side 8-10).
Formandskabet ønsker at høre rådet, om den nye samarbejdsaftale giver anledning til bemærkninger.
Bilag:
Samarbejdsaftale_CPOP_Region Hovedstaden
Implementeringsplan_samarbejdsaftale_CPOP
6. Drøftelse af sag om overgange multihandikappede patienter
(10 min.)
På baggrund af en konkret henvendelse til regionsrådsformanden om
overgange fra børne- og ungeafdeling til voksen afdeling, skal vi bede
SFR om, på et kommende møde, at drøfte/vurdere den rejste problemstilling i vedhæftede notat samt anonymiseret case.

Side 2

Bilag:
Mail fra Center for Sundhed
7. Udredningsret – opfølgning på beskrivelse af patientforløb
(15 min.)
 Status for praksis med viderehenvisning (visitation) af patienter
til praktiserende speciallæge i pædiatri (jf. vedhæftet brev fra
november 2017).
 Opfølgning på registreringspraksis: Registrerer alle afdelinger
deres patienter i længerevarende (+30 dage) udredningsforløb
som færdigudredt, behandlingen igangsættes?
 Drøftelse af svarudkast til Center for Sundhed.
Bilag:
Mail fra Center for Sundhed
Udkast til svar til Center for Sundhed
8. Udvidelse af DPR-web client for visning af forældremyndighed (v/
Mette Juhl Foghmar)
(5 min.)
Børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital oplever en udfordring med at sikre, at patienterne får deres indkaldelser rettidigt. For at
sende indkaldelserne digitalt til forældrene, fordrer det, at afdelingen
kender forældrenes cpr. nr. og ikke blot barnets cpr. nr. Ved at give udvalgte sekretærer, der håndterer henvisninger, adgang til DPR-web client, kan afdelingen imødegå denne udfordring. Men der er nu opstået
en problemstilling i forhold til visning af forældremyndighed, som kræver et ændringsønske af DPR-web clienten.
9. Drøftelse af det nye akutmedicinske speciales rolle i forhold til
børnemodtagelserne i de nye fælles akutmodtagelser
(10 min.)
Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital ønsker at drøfte den mulige usikkerhed, der hersker ift. organiseringen af de nye akutmodtagelser.
10. Sundhedsplatformen
(5 min.)
a. Forslag til revision af historikskemaer (v/ Eva Mosfeldt Jeppesen)
11. Eventuelt
(5 min.)

Side 3

Med venlig hilsen

Formandskabet for SFR Pædiatri inkl. Neonatologi

Else Smith
Formand

Karen Vitting Andersen
Næstformand

Side 4

