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Referat
1. Velkommen
2. Indledende orientering om verserende pressesag
Inden mødet havde afdelingsledelserne et møde med regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (SHA) og direktør for Center for Sundhed Anne Skriver, som bl.a. omhandlede den verserende pressesag på Amager og Hvidovre
Hospital samt spørgsmål om hele pædiatriens vilkår. SHA skal senere på ugen
deltage i en aftenvagt på Børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital. I
forhold til verserende mediesager har der ikke været nyt i sagerne henover jul.
Klaus Børch kunne endvidere oplyse, at han har haft et møde med DR om en
mulig udsendelse om travlhed generelt i sundhedsvæsenet.
3. Orientering fra formandskabet og opfølgning fra sidste møde
Ingen indmeldinger.

4. Drøftelse af specialekompetencen i Region Hovedstaden og Region Sjælland inden for pædiatrisk farmakologi
Region Hovedstaden – samt Region Sjælland – har i øjeblikket ikke en ekspert
i pædiatrisk farmakologi. Formandskabet havde derfor inviteret ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen fra Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til en drøftelse af, hvordan funktionen kan
føres videre.
Hanne Rolighed Christensen (HRC) indledte med et oplæg om det tidligere
arbejde, der resulterede i udarbejdelsen af 2 rekommandationer. Disse rekommandationer er et solidt fundament for det videre arbejde. De omtalte rekommandationer er vedhæftet dette referat.
”Projektet” havde midler til udarbejdelse af de nævnte rekommandationer,
hvorefter det blev afsluttet. Det var dog hensigten, at rekommandationerne
skulle alignes med standardsortimentet i Apoteket, for at sikre ensartet brug af
(off label/label-) præparater og ensartet brug af disse på tværs af afdelingerne.
Ligeledes kan der med fordel udarbejdes en basisliste til hjælp for praksis.
HRC medbragte endvidere et forslag til organisering med oplæg til rådet om
en mere formel deltagelse i en styregruppe, der kan fortsætte arbejdet. Herefter havde rådet en drøftelse af implementering og vedligeholdelse med udgangspunkt i HRC’s forslag til styregruppens sammensætning. Styregruppen
skal bestå af en repræsentant fra Den regionale lægemiddelkomité (RLK) (formand), én repræsentant fra SFR Pædiatri inkl. Neonatologi (neonatologi), en
repræsentant fra Region Hovedstadens Apotek, en repræsentant fra Klinisk
Farmakologisk Afdeling samt en repræsentant fra hver af børneafdelingerne.
Følgende blev udpeget til styregruppen:
Hanne Rolighed Christensen (repr. Fra RLK, formand)
Thorkild Jacobsen (neonatologi)
René Mathiasen (BørneUnge Klinikken, Rigshospitalet)
Jón Þór Trærup Andersen (Klinisk Farmakologisk Afdeling)
HRC tager kontakt til Region Hovedstadens Apotek med henblik på udpegning af en repræsentant. HRC indkalder til første møde og styregruppen udarbejder et kommissorie som første opgave.
5. Status på henvendelse til Region Hovedstaden vedr. flytning af neurorehabilitering for børn til Rigshospitalet, Glostrup
Opfølgning på beslutningen fra sidste møde, hvor Klaus Børch (KB) og Karen
Vitting Andersen (KVA) fik til opgave at udarbejde et udkast til en bekymringshenvendelse til Center for Sundhed.
KVA og KB har udarbejdet et udkast til en henvendelse, som Jonas S. Larsen
fremsender.
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6. Status på samarbejde med Steno Diabetescenter
Opfølgning på møde mellem Herlev og Gentofte Hospital og Steno Diabetescenter, hvor resultatet af mødet blev, at ledelsen forankres i Steno DiabetesCenter. Det lykkedes Herlev og Gentofte Hospital at sætte fokus på indlæggelsesforløbet for patienterne. Nu fortsætter arbejdet i styregruppen.
Som kommentar til opfølgningen blev det nævnt, at pædiatrien er begyndt at
sprede sig i subspecialiserede organiseringer, fx Steno Diabetescenter, børnekirurgi på Rigshospital, neonatalafsnit og GN, og er derfor ikke længere samling på fire børneafdelinger. Dette sætter fx krav til Steno Diabetescenters arbejde med uddannelsesaktiviteter i diabetes, idet disse vil bør bero på samarbejdsaftaler med børneafdelingerne.
7. Opfølgning på drøftelse om overholdelse af udredningsretten
Til inspiration havde Jesper Andersen fremsendt den vejledning for visitation
og udredning som de anvender på Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital. Else Smith gennemgik ligeledes en præsentation af, hvordan man har arbejdet med overholdelse af udredningsretten på Gastroenheden på Amager og
Hvidovre Hospital (se vedhæftet præsentation).
På Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital har man opnået en forbedring
af overholdelse af udredningsretten, bl.a. ved omlægning af stuegang, der har
tilført kapacitet til ambulante konsultationer. Forbedringen har dog haft omkostninger for afdelingen i forhold til arbejdsmiljøproblematikker. Derfor bør
der i arbejdet med udredningsretten også fokuseres på formidling af omkostningerne (arbejdsmiljø, lægefaglighed, nedprioritering af andre opgaver).
Arbejdet med udredningsretten skal opprioriteres i afdelinger og temaet vil løbende blive drøftet i rådet i 2019.
8. Samarbejdsaftaler om PAL i Region Hovedstaden
Den regionale styregruppe for Patientansvarlig Læge (PAL) har besluttet, at
der for at understøtte en effektiv og ensartet implementering af PAL, skal laves samarbejdsaftaler mellem relevante afdelinger med inddragelse af de
Sundhedsfaglige Råd (SFR). SFR Pædiatri inkl. Neonatologi var blevet bedt
om at svare på om rådet dels ønsker understøttelse fra den regionale PAL-taskforce og dels om rådet ønsker at udvælge patientforløb, der kan underlægges PAL-ordningen.
Det blev aftalt, at Jonas S. Larsen svarer på henvendelsen og takker nej til
begge spørgsmål.
9. Drøftelse om indstilling af emner til nye lærings- og kvalitetsteam (LKT)
Ingen indmeldinger.

Side 3

10. Revision af tværregionalt dokument "Mestring og samarbejde med børn
og unge 0-18 år”
Dokumentet blev efter mødet udsendt til rådet med henblik på indmelding af
kommentarer til revisionsgruppen, der består af Pernille Raasthøj Mathiesen,
Susanne Molin og Marianne Bové.
11. Sundhedsplatformen
a. Status på indmeldte faglige eksperter for hhv. pædiatri og
neonatologi (v/ Pernille Raasthøj Mathiesen (PRM))
PRM foreslog, at der i regi af de sundhedsfaglige råd i Region Hovedstaden og Region Sjælland oprettes en baggrundsgruppe til understøttelse af de faglige eksperter. Med udgangspunkt i en tidligere
udarbejdet liste over faglige eksperter, skal der udvælges 1-2 eksperter per subspeciale. Jonas Schwartz Larsen udsender listen,
hvorefter afdelingerne bedes kvalificere den og indmelde navne på
deltagere til baggrundsgruppen.
b. Øvrig status for SP
PRM gav en kort status på arbejdet med revision af det tværregionale dokumenter og retningslinjer (i alt 50 stk.). På baggrund af
PRM’s status blev følgende aftalt:
 Jf. PRM’s bilag skal afdelingsledelser med agere, hvis de
varetager revisionen af et dokument markeret med rødt.
”Røde” dokumenter betyder, at revisionsprocessen er gået i
stå. PRM har brug for afdelingsledelsernes hjælp til at
komme videre i processen.
 Thorkild Jacobsen følger op på dokumentet inden for
neonatologien.
 PRM tager kontakt til VIP-sekretariatet for at videregive
status.
c. Drøftelsen af situationen med manglende bygger inden for specialet pædiatri
Mimi Kjærsgaard fra Rigshospitalet er i øjeblikket den eneste bygger i regionen inden for specialet pædiatri. Pædiatrien er, ligesom
andre specialer, udfordret af at have få eller ingen byggere. Dette
kan skyldes rekrutteringsudfordringer. For at løse problemet inden
for pædiatrien lagde rådet op til, at hver afdeling i begge regioner
selv ansætter en bygger, men at byg koordineres på tværs af afdelingerne/regionerne. Byggere skal indmeldes til Sundhedsplatformen, som også skal gøres opmærksom på ovennævnte forslag. SFR
Pædiatri inkl. Neonatologi tager i samarbejde med PRM kontakt til
Sundhedsplatformen.
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d. Utilsigtet hændelse vedr. medicin (Pernille Raasthøj Mathiesen)
Efter en række episoder om utilsigtede hændelser er der stillet forslag til, hvordan man kan nedbringe antallet af UTH’er vedr. medicin. Et forslag har været at plejepersonalet skal gennemgå et e-learningskursus. Forslaget blev kort drøftet, og det blev aftalt, at Annelise Bertelsen tager drøftelserne af mulige løsninger med til den regionale gruppe af ledende oversygeplejersker.
e. Revision af historikskemaer i SP (Eva Mosfeldt Jeppesen
(EMJ))
Punktet blev udskudt til næste møde. EMJ kommer med forslag til
nyt skema, og orienterede om at det gamle er fjernet.
12. Eventuelt
Invitation fra hospitalsdirektionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
(BFH) om deltagelse i brugergrupper om det ny Kvinde-barn Center.
Det blev aftalt, at hver afdeling indmelder eventuelt interesserede kandidater
til Jonas S. Larsen, der efterfølgende sender et samlet svar til BFH.

Næste møde: Onsdag d. 3. april 2019, kl. 14.00-15.30.
Sted: Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, BørneUngeKlinikken, afsnit 4074,
store mødelokale
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