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Referat
1. Velkommen
2. Status på kortlægning af organisering af POCT-området i de fire
andre regioner
Sekretariatet har tidligere fremsendt forespørgsler til de fire øvrige regioner om, hvorvidt de har etableret en POCT-komité. Status fremgår
af tabellen.
Region

POCT-komité

Hovedstaden

Ja

Sjælland

Har ikke svaret tilbage

Syddanmark

Har ikke svaret tilbage

Midtjylland

Ja

Nordjylland

Svarer tilbage i løbet af juni

På grund af omstændighederne med corona/COVID-19-situationen har
sekretariatet afventet med at udsende påmindelse om svar til Region
Sjælland og Region Syddanmark, men det vil blive gjort i løbet af sommeren. Det blev aftalt, at Jonas Schwartz Larsen udsender påmindelser til de regioner der ikke har svaret med svarfrist inden næste møde i
komitéen.

Komitéen havde en kort drøftelse af sammensætningen af Region Hovedstadens POCT-komité sammenlignet med POCT-komitéen i Region Midtjylland, idet sidstnævnte har betydelig flere medlemmer end
førstnævnte. POCT-komitéens relativt smalle sammensætning kan hindre overblikket over tiltag på tværs af regionen og mulighederne for at
handle. Det blev aftalt at medtage denne pointe i evalueringen af
POCT-komitéens første år, som forventes gennemført ultimo 2020.
3. Status på kortlægning af organisering af POCT-området i Region
Hovedstaden
Sekretariatet har tidligere fremsendt forespørgsler til de fire øvrige regioner om, hvorvidt de har etableret en POCT-komité. Status fremgår
af tabellen.
Hospital/Virksomhed

POCT-råd/POCT-udvalg

Amager og Hvidovre Hospital

Ja

Rigshospitalet

Ja

Nordsjællands Hospital

Ja

Herlev og Gentofte Hospital

Ja

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Har ikke svaret

Bornholms Hospital

Har ikke svaret

Den Sociale Virksomhed

Har ikke svaret

Region Hovedstadens Psykiatri

Har ikke svaret

Region Hovedstadens Akutberedskab

Nej, men har arbejdet med POCT i
udviklingssammenhæng

På grund af omstændighederne med corona/COVID-19-situationen har
sekretariatet afventet med at udsende påmindelse om svar til de hospitaler/virksomheder, der ikke har svaret tilbage, men det vil blive gjort i
løbet af sommeren. Det blev aftalt, at Jonas Schwartz Larsen udsender påmindelser til de hospitaler/virksomheder der ikke har svaret med
svarfrist inden næste møde i komitéen.
Komitéen havde en overordnet drøftelse af, hvordan POCT-området
bør organiseres regionalt og nationalt. Der har tidligere eksisteret en
SKUB organisation, der forsøgte at understøtte almen praksis med løbende kvalitetssikring af apparatur og validering ift. nyt apparatur, som
ophørte med at fungere. I Norge findes en national organisering for
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kvalitetssikring kaldet NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, https://www.noklus.no/), som Danmark kan lade sig
inspirere af. I lignende model i Danmark ser ikke ud til at være på trapperne, men det blev foreslået, at POCT-komitéen på sigt kan rette henvendelse til de øvrige regioner og forsøge at facilitere et mere formaliseret nationalt samarbejde.
4. Drøftelse af udkast til indstilling til Koncerndirektionen
Sekretariatet havde inden mødet forhørt sig om processen for fremsendelse og godkendelse af indstilling hos Enhed for Praksisaftaler i
Center for Sundhed. Enhed for Praksisaftaler er ved at undersøge,
hvor hurtigt sagen kan blive behandlet af Koncerndirektionen og om
udvidelsen af CEK’s model kræver godkendelse i Regionsrådet. Endvidere har Enhed for Praksisaftaler stillet spørgsmål til grundlaget for
prisberegningerne. Det blev aftalt, at Bettina Friis Olsen fremsender
det beregningsgrundlag som Økonomiafdelingen på Nordsjællands
Hospital tidligere har udarbejdet.
Forslaget blev godkendt med en bemærkning om, at afsnittet Økonomi
rettes til ift. ovenstående. Sekretariatet fremsender forslaget til Center
for Sundhed og koordinerer den videre proces.
5. Orientering om særlig regional POCT-indsatsgruppe ifm. håndtering af corona-/COVID-19-situationen
Arbejdsgruppen for brug af POCT til covid-19 i akutmodtagelserne er
nedsat under den regionale kriseledelse og har en specifik opgave
med at koordinere afprøvning af et generisk POCT set up til analyse af
covid-19-prøver på akutmodtagelserne og efterfølgende koordinere
indkøb af apparatur med Center for Økonomi. Idet opgaven er meget
specifik og møntet på covid-19-indsatsen er POCT-komitéen ikke blevet involveret. Men der er enighed om, det er vigtigt at komitéen bliver
informeret om arbejdet i regionen for at kunne understøtte dette.
6. Eventuelt
Det blev kort drøftet, om POCT-komitéen skulle arbejde med at gøre
reklame for komitéens arbejde og indsats, for eksempel i form af en artikel på Intranettet. Det blev aftalt at vente til efteråret, hvor strategien
for komitéens arbejde har været drøftet nærmere. Det blev også foreslået, at komitéen skal på rundtur til alle hospitalerne/virksomhederne
som et led i at skabe overblik over POCT-området, og her vil der ligeledes være mulighed for at ”gøre reklame”.

Næste møde: Mandag d. 24. august, kl. 08.00-09.00
Sted: Herlev Hospital
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