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Referat
1. Velkommen
Idet Else Smith er fratrådt som vicedirektør på Amager og Hvidovre
Hospital, var Karen Vitting Andersen ordstyrer på mødet.
2. Orientering ved formandskabet og opfølgning fra sidste møde
a. Nye medlemmer af rådet.
Punktet blev ikke behandlet, idet de nye medlemmer af rådet
var forhindret i at deltage.
b. Kort status på etablering af styregruppen for pædiatrisk
farmakologi.
Thorkild Jacobsen kunne orientere om, at alle afdelinger har
indmeldt repræsentanter til styregruppen, og at der har været

afholdt et stiftende møde. Styregruppen består af følgende
medlemmer:
Hanne Rolighed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (formand)
Jón Þór Trærup Andersen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Christina Gade, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Simon Schytte-Hansen, Klinisk Farmaceutisk Service
Rene Mathisen, Rigshospitalet
Bente Hansen, Nordsjællands Hospital
Ann-Britt Kiholm Kirkedal, Herlev og Gentofte Hospital
Thomas Hoffmann, Amager og Hvidovre Hospital
Thorkild Jacobsen, Rigshospitalet
Styregruppens strategi er at lægge sig tæt op ad Medicinrådets
anbefalinger. Udgangspunktet for styregruppens arbejde vil
være at revidere det tidligere udarbejdede rekommandationskataloget fra 2017 og få gjort katalogets rekommandationer officielt gældende. Inden nytår vil disse rekommandationer forhåbentlig slå igennem ude på afdelingerne.
Ekstra punkt
Medicinrådet har via Center for Sundhed bedt rådet udpege en
repræsentant til Fagudvalget vedr. cerebral parese. Afdelingerne bedes indmelde en repræsentant senest d. 10. april.
3. Oplæg om årsrapporten 2017/18 fra Dansk Diabetesdatabase
Formandskabet havde inviteret overlæge Jesper Johannesen til at
holde et oplæg om den seneste årsrapport fra Dansk Diabetesdatabase. Præsentationen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.
Se vedhæftet præsentation.
4. Samarbejdsaftale mellem Børne-Ungepsykiatrisk Center og pædiatrien i forhold til patientansvarlig læge (PAL)
Klinikcheferne Nina Staal og Jan Birnbaum Kristensen var på vegne af
SFR Børne- og ungdomspsykiatri inviteret for at præsentere et første
oplæg til en samarbejdsaftale, der kan sikre patienternes overgang
mellem pædiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien (se vedhæftet
præsentation samt udkast til samarbejdsaftale). Konkret skal der udformes en PAL-aftale, som hhv. SFR Børne- og ungdomspsykiatri og
SFR Pædiatri inkl. Neonatologi skal underskrive.
Der var enighed om behovet for en samarbejdsaftale, og rådet god-
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kendte aftaleudkastet med en bemærkning om, at de praktiske forløb
ved overdragelse af en patient skal specificeres i aftaleteksten.
Det blev aftalt, at Nina Staal og Jan Birnbaum Kristensen fremsender
en tilrettet version af aftaledokumentet til endelig godkendelse og underskrivelse.
5. Orientering om ny samarbejdsaftale for CPOP
Rådet var inden mødet blevet orienteret om samarbejdsaftalen vedr.
CPOP, der trådte i kraft d. 2. november 2018 og som fastsætter rammerne for, hvordan koordineringen og opfølgningen organiseres internt
i Region Hovedstaden og i kommunerne, således at alle børn med CP
eller CP-lignende symptomer sikres kontinuerlig opfølgning uanset,
hvilken kommune barnet bor i eller hvilket hospital, det er tilknyttet.
Jette Christensen kunne oplyse, at aftalen primært retter sig mod fysioog ergoterapeuter og ikke så meget mod ortopædkirurger og neurologer.
Rådet havde ingen bemærkninger til den nye samarbejdsaftale. Sekretariatet sørger for at orientere Mette Røn Kristensen og Louise Bolvig
Laursen, de regionale koordinatorer for CPOP i Region Hovedstaden,
om dette.
6. Drøftelse af sag om overgange multihandikappede patienter
Center for Sundhed havde på vegne af regionsrådsformanden bedt rådet drøfte den generelle problemstilling med multihandikappede patienter, der efter deres 18. år overgår til behandling og opfølgning almindelige specialafdelinger. Drøftelsen tog udgangspunkt i et notat fra
Center for Sundhed samt en anonymiseret case. Casen er fremsendt
på foranledning af en tidligere drøftelse med regionsrådsformanden
om transition og mulighederne for at voksenpatienter fortsat kan blive
fulgt i en af regionens børneafdelinger.
Rådet drøftede casen og gav udtryk for at der er tale om en velkendt
problemstilling. Rådet havde svært ved at opstille et klart løsningsforslag, idet der er tale om en meget kompliceret sag. Et klarere svar vil
kræve yderligere drøftelse.
Rådet bemærkede, at transition formentlig vil blive et større problem i
fremtiden, fordi overlevelsesraten for multihandikappede patienter er
større i dag. Endvidere bemærkede rådet, at cerebral parese-patienter
er klart den største gruppe af patienter, der oplever problemer ved
transition.
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Rådet drøftede forslaget om at oprette et specialambulatorie i geriatrien eller palliationen til den omtalte patientgruppe. Rådet foreslog, at
sagen ligeledes bringes op for hhv. SFR for Lungesygdomme og SFR
for Palliativ behandling.
Det blev endvidere oplyst, at Rigshospitalet vil forsøge at slå en ungdomspædiater-stilling op, der kan agere koordinator for patienter med
sjældne sygdomme, der går på tværs af flere specialer.
Det blev aftalt, at Karen Vitting Andersen tager kontakt til Center for
Sundhed med svar om, at sagen er blevet drøftet på mødet.
7. Udredningsret – opfølgning på beskrivelse af patientforløb
Børne- og ungeafdelingerne på hhv. Herlev og Gentofte Hospital,
Nordsjællands Hospital og Amager og Hvidovre Hospital var inden
mødt blevet bedt om at udvælge og beskrive en række patientforløb i
forbindelse med besvarelse af en henvendelse fra Taskforce for Udredningsretten. Beskrivelserne er blevet samlet i et notat, som har været drøftet på et møde mellem børneafdelingerne, Taskforce for Udredningsret og hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv d. 29. marts 2019.
Birgitte Rav Degenkolv er af Koncerndirektionen blevet udnævnt som
ledelsesmæssig tovholder for pædiatrien i arbejdet med udredningsretten, og der er derfor planlagt med særskilte møder.
Udvidelse af DPR-web client for visning af forældremyndighed (v/
Mette Juhl Foghmar)
Børne- og ungeafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital oplever en
udfordring med at sikre, at patienterne får deres indkaldelser rettidigt,
fordi afdelingen ikke kender forældrenes cpr. nr. Det resulterer i 4-5
min. ekstra arbejdstid ift. indkaldelse af voksne patienter. Ved at give
udvalgte sekretærer, der håndterer henvisninger, adgang til DPR-web
client, kan afdelingen imødegå denne udfordring.
Rådet var enige om, at adgang til DPR (persondataregister) skal indføres på alle børne- og ungeafdelinger, men det kræver individuel henvendelse til CIMT om ændringsønske. Her vil rådet stå stærkere ved
en samlet henvendelse.
Det blev besluttet, at Mette forfatter en samlet henvendelse til CIMT
med beskrivelse af arbejdsgangen og sender den i en kort høring.
8. Drøftelse af det nye akutmedicinske speciales rolle i forhold til
børnemodtagelserne i de nye fælles akutmodtagelser
Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital havde indstillet
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punktet til drøftelse på mødet på foranledning af vicedirektør Jonas
Egebart.
Der hersker i øjeblikket usikkerhed om de nye akutmedicineres rolle i
de nye fælles akutmodtagelser. Uddannelsesplanen kendes endnu
ikke og det er derfor uklart, hvilke kompetencer akutmedicinerne får inden for pædiatri. Det er af væsentlig betydning at rådet har en fælles
holdning til sagen.
Det blev aftalt, at sagen drøftes i forbindelse med mødet om pædiatrianalysen d. 29. maj 2019, hvor alle afdelingsledelserne deltager, og at
der ligeledes følges op på næste møde i rådet.
9. Sundhedsplatformen
a. Forslag til revision af historikskemaer (v/ Eva Mosfeldt Jeppesen)
Sagen sættes i bero. Hvis historikskemaet ønskes genindført,
kan sagen tages op på ny.
Andre indmeldinger:
 På vegne af Pernille Raasthøj Mathiesen bad Karen Vitting Andersen afdelingerne være opmærksom på at Pernille mangler
tilbagemelding fra afdelingsledelserne på revision af flere tværregionale vejledninger.
 Thorkild Jacobsen orienterede om betydelige praktiske udfordringer med korrekt registrering af procedurekoder inden for
neonatologien efter overgangen til LPR 3. Problemer berører
både læger og sygeplejen. Thorkild tager kontakt til Klaus
Børch med henblik på undersøgelse af problemets omfang.
10. Eventuelt
Battered Child-vejledningen er til revision på Nordsjællands Hospital.
Man er stødt på et problem i forhold til opbevaring af foto, hvilket kræver godkendelse på mail. Rådet var enige om, at sagerne bør skærmes i SP. Annelise Bertelsen sender et udkast til afdelingerne til videre
drøftelse.
Opfølgning på Tivoli-sagen: Undervejs har man desværre overset børn
i børne- og ungepsykiatrien, hvilket har trukket processen ud.
Ændringer af procedurekoder i fysio- og ergoterapien kan have indvirkning på fejllister.
Tilbagemelding fra Patientsikkerhedskonferencen i Glasgow tages
med på næste møde (v/ Annelise).
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Næste møde: 4. september 2019, kl. 14.00-15.30
Sted: Hvidovre Hospital, Vandrehallen, mødelokale 1
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