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Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand)
Michel Nèmery, led. overlæge, Herlev og Gentofte Hospital, (næstformand)
Morten Gulev, overlæge, Bornholms Hospital (afbud)
Jan Bovin, led. overradiograf, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Charlotte Trampedach, ledende overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Jakob Westergaard Poulsen, led. overradiograf, Herlev og Gentofte Hospital
Preben Thomassen, led. overradiograf, Herlev og Gentofte Hospital
Jeanette Brus Mortensen, led. overradiograf, Hvidovre og Amager Hospital
Frank Krieger Jensen, ledende overlæge, Hvidovre og Amager Hospital (afbud)
Mette Marklund, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital (afbud)
Peter Flensborg, ledende overradiograf, Nordsjællands Hospital
Ilse Vejborg, ledende overlæge, Rigshospitalet (afbud)
Johnny Fugl Madelung, chefradiograf, Rigshospitalet (afbud)
Professor Michael Bachmann Nielsen
Professor Mikael Ploug Boesen
Mette Ehmer Olesen, almen praksis
Thomas Saxild, almen praksis
Peter Von der Recke, overlæge, speciallægepraksis
Thomas Axelsen, ledende faglig ekspert (afbud)
Bente Skov Bonde (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Rådet takkede Jan Bovin for hans altid konstruktive og imødekommende deltagelse i rådet arbejde og ønskede god vind. Jakob Westergaard Poulsen repræsenterer fra 1. marts 2020 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i SFR Radiologi.
2. Orientering ved formandskabet:
• Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. den fælles billedbeskrivende enhed. Michel Nèmery orienterede om et planlagt et møde i arbejdsgruppen
primo marts, herunder at der snart forventes at blive udarbejdet et forslag til
regionsadministrationen vedr. en fælles billedbeskrivende enhed.
• Revision af tværregional VIP-vejledning om parakliniske undersøgelser,
hvor SFR Radiologi var anmodet om en tilbagemelding vedr. abnorme/afvigende svar i forbindelse med billeddiagnostiske undersøgelser. Michel
Nèmery orienterede om, at der er ved at blive lagt sidste hånd på revision af
den tværregionale vejledning. SFR Radiologi i Region Sjælland og Region
Hovedstaden er blevet enige om forslag til ordlyd af denne vejledning, særligt i forhold til abnorme/afvigende svar.
Thomas Saxild anbefalede en form for farve-markering, så almen praksis
kan se, når en beskrivelse af en paraklinisk undersøgelse indeholder et svar,
der skal handles på hurtigt af hensyn til patientsikkerheden. Hertil svarede
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Jakob Westergaard Poulsen, at det efter det oplyste ikke er teknisk muligt på
nuværende tidspunkt.
Drøftelser på et afholdt fællesmøde den 3. februar 2020 mellem formandskaberne i SFR Radiologi i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Peter
Mandrup Jensen orienterede, at der på mødet var konstruktive drøftelser med
Region Sjælland særligt om den fremtidige it-understøttelse. Region Sjælland har planer om at igangsætte et udbud af it-systemer i efteråret 2020
mhp. beslutning i 2021 og implementering i 2022.
En regional ad hoc arbejdsgruppe med repræsentanter fra de radiologiske afdelinger har udarbejdet fælles patientmateriale til radiologi. Nu er materialet
klar til at blive sendt i skriftlig høring mhp. endelig godkendelse. Rådet besluttede, at det er nødvendigt at få afdelingsledelserne til endeligt at godkende materialet. Materialet vil blive udsendt til afdelingerne, så snart det
foreligger.
Udpegning af billeddiagnostisk afdeling til digital overførsel af billeddiagnostisk materiale fra regionens PACS til Patienterstatningens PACS. HGH
er udpeget til at varetage denne funktion. Michel Nèmery fortalte om tankerne vedr. oprettelsen af denne funktion, særligt at man skal være opmærksom på, at det ikke kun handler om ”postfunktion”, men også om at sikre læring af hændelser i de radiologiske afdelinger. Når billeddiagnostisk materiale bliver sendt afsted fra enheden, vil hospitaler der har været involveret
blive sat på i cc. Denne løsning var rådet enig i. De radiologiske afdelinger
får flere informationer om praktisk tilrettelæggelse fra HGH, når der er noget
nyt om sagen.

3. RIS/PACS – status og fremdrift, herunder evt. drøftelse af materiale og oplæg fra Styregruppemødet den 27. februar 2020
Der afholdes styregruppemøde den 27. februar 2020, hvor emnerne især omhandler en vurdering af AGFA EI. Formandskabet fortalte, at der endnu ikke er
udsendt en indstilling vedr. sagen. På rådets vegne har Michel Nèmery sammen
med næstformand i SFR KFNM Liselotte Højgaard og skrevet en evaluering af
nuværende leverandør samarbejde til brug for Styregruppemødet. Rådet får orientering, når der er noget nyt i sagen.
4. Drøftelse af Dual Energy og tynde snit på CT v. Michael Bachmann Nielsen
Ilse Vejborg anmoder rådet om at drøfte tynde snit på CT, idet der tidligere har
været argumenter for ikke altid at gemme tynde CT-snit i PACS. Ifølge radiologerne på RH er det uhensigtsmæssigt, hvis ikke de gemmes, fordi det vanskeliggør en sammenligning og umuliggør en dybere radiologisk analyse ved senere
behov for dette.
Micheal Bachmann Nielsen orienterede om baggrunden for ønsket om at lægge
tynde snit ind i PACS. Michel Nèmery fortalte, at rådet gennem tiden har ønsket
at gemme så mange data som muligt. Tidligere har CIMT argumenteret for, at
der ikke har været lagringsmæssig kapacitet til dette, men det bør ikke længere
være et argument. Rådet indstillede på mødet, at tynde CT-snit skal gemmes i
PACS fremadrettet
Rådet besluttede, at man på et kommende møde vil drøfte, hvordan man håndterer de store mængder billeddata (herunder spektrale CT-data) som man har gemt,
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men som man ikke har forholdt sig til/analyseret. Dette er relevant i forbindelse
med fx klagesager. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder denne drøftelse, bestående af Michael Ploug Boesen (tovholder), Micheal Bachmann Nielsen og Michel Nèmery.
5. Drøftelse af rådets bidrag til Region Hovedstadens nye kræftplan v. formandskabet
SFR Radiologi er anmodet om input til den nye kræftplan ved at udfylde et spørgeskema med følgende spørgsmål:
1. Har rådet forslag til ændringer i den nuværende organisering og varetagelse
af radiologien, som kan fremme kvalitet i behandlingen, sammenhæng i patientforløbene og en effektiv ressourceudnyttelse? Fordele og ulemper ved
forslaget bedes kort beskrevet.
2. Forventes der en udvikling inden for det radiologiske område, som påvirker
den fremtidige udredning og behandling, og som der skal tages højde for i en
ny kræftplan? Se ovenfor
3. Har rådet øvrige bemærkninger og forslag til en ny kræftplan?
Rådet drøftede indhold i høringssvaret på mødet. Med udgangspunkt i drøftelsen, udarbejder Michel Nèmery et høringssvar på vegne af rådet umiddelbart efter mødet.
6. Henvisning af patienter til skoliose-måling v. Thomas Saxild
Thomas Saxild fortalte om sagen vedr. patienter obs. skoliose, der på nuværende
tidspunkt skal henvises til Center for Rygkirurgi, hvis de har behov for en udmåling af Cobbs vinkel. Praksiskonsulenterne ønsker en afklaring i rådet af, om det
er muligt at undgå at involvere rygkirurgerne, hvis udmåling af Cobbs vinkel er
til brug for en vurdering af, om patienten er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.
Rådet besluttede at udarbejde en indstilling til Dansk selskab for muskuloskeletal radiologi (via formand Philip Hansen) med en anmodning om, at selskabet
drøfter, om det er muligt at ændre praksis, så det ikke er nødvendigt at involvere
rygkirurgerne, hvis der er brug visitationsundersøgelse mhp. afklaring af evt. berettigelse til tilskud til fysioterapi. Selskabet anmodes om at tage kontakt til
Sundhedsstyrelsen, hvis der er opbakning til forslaget fra SFR Radiologi.
7. Status på standardisering af udredningen af patienter med DVT (dyb venetrombose) v. Thomas Saxild og Michel Nèmery
Som aftalt på forrige møde i rådet den 7. oktober 2019 har en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra SFR Radiologi og SFR Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin drøftet de nuværende forskelle i regionen for, hvordan man håndterer udredning af DVT.
Michel Nèmery fortalte, at et regionalt netværk vedr. ”korrekt diagnostik hurtigst
muligt” arbejder på et optimeringsprojekt vedr. standardisering af udredningen
af patienter med DVT. Der arbejdes stadigt på at få færdiggjort et forslag til
standardiseret forløb for patienter, når almen praksis har åbent og udenfor almindelig dagtid. Slutproduktet bliver et forløb, der vil kunne implementeres på alle
afdelinger, men ansvaret for den lokale implementering af slutproduktet hviler
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på de enkelte hospitaler. Rådet vil eventuelt blive inddraget i at udarbejde en
indstilling om forslaget inden implementering.
8. Status på opdatering af forløbsbeskrivelser inden for det radiologiske område v. Jakob Westergaard Poulsen
De gældende forløbsbeskrivelser inden for det radiologiske område skal opdateres. Jakob Westergaard Poulsen har som tovholder på opgaven med at opdatere
forløbeskrivelserne udsendt dem i høring mhp. godkendelse. Han fortalte på mødet, at der er deadline for kommentarer den 28. februar 2020, hvorefter de vil
blive offentliggjort.
9. Drøftelse af sag vedr. understøttelse af almen praksis v. formandskabet
Som drøftet på tidligere møder i rådet er SFR Radiologi anmodet om at komme
med et oplæg til Center for Sundhed om, hvordan de radiologiske afdelinger
bedre kan understøtte almen praksis, herunder komme med forslag til, hvordan
kapaciteten kan udvides.
Michel Nèmery fortalte, at en nedsat arbejdsgruppe er ved at lægge sidste hånd
på et udkast til høringssvar vedr. understøttelse af almen praksis. Der er udfordringer i de radiologiske afdelinger, som betyder, at det ikke er muligt at gøre
meget inden for de eksisterende rammer/ressourcer. Arbejdsgruppen ser som
følge deraf ikke større muligheder for at udvide tilbuddet til almen praksis. Han
fortalte om et konkret forslag vedr. patienter i almen praksis med behov for udelukkelse af hjernetumor, som overvejes gennemført på HGH. Michel Nèmery
skriver notatet færdigt og sender det til sidste kommentering hos afdelingsledelserne, inden fremsendelse til regionsadministrationen.
På næste møde i FU, SFR Radiologi tages en drøftelse vedr. principielle tiltag
inden for radiologien i forhold til understøttelse af almen praksis.
10. Korrespondancemeddelelser mellem praksis og billeddiagnostiske afdelinger v. Mette Ehmer Olesen og Thomas Saxild
Den regionale datakonsulent har skrevet følgende til praksiskonsulenterne vedr.
korrespondancer mellem praksis og de billeddiagnostiske afdelinger:
”I forbindelse med noget oprydning er vi blevet opmærksomme på, at en del billeddiagnostiske afdelinger kan modtage og håndtere korrespondancemeddelelsen, men at det ikke er alle billeddiagnostiske afdelingerne, der kan/gør det. Da
det er teknisk muligt, er vi nogen der mener, at man også organisatorisk bør indrette sig, så man kan håndtere denne meddelelsestype alle steder, så I kan få den
samme service, uanset om I skal kommunikere med BBH eller Gentofte. Det, som
man teknisk gør, er, at man ruter korrespondancemeddelelserne ind i Sundhedsplatformen, idet røntgensystemerne ikke kan modtage dem. Hvis man så ikke har
en arbejdsgang på afdelingen, der indebærer, at man tjekker for modtagelse af
korrespondancemeddelelser, så vil man ikke kunne håndtere dem. Men denne arbejdsgang bør man indføre.”
Mette Ehmer Olesen orienterede om sagen, der drejer sig eksempelvis om korrespondancer vedrørende ikke akutte svar. Der er et ønske hos almen praksis om,
at korrespondancemeddelelser bliver anvendt af alle radiologiske afdelinger, idet
det kun er Nord og Byen, der er med på nuværende tidspunkt.
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De radiologiske afdelinger på AHH og HGH var enige om, at det er en god løsning at kunne modtage/afsende korrespondancemeddelelser til almen praksis,
når der er brug for flere oplysninger i stedet for, at de radiologiske afdelinger
skal afvise en henvisning m.v. Afdelingerne undersøger status og mulighederne
med inspiration fra Nord. Sagen vil blive drøftet på et kommende møde i SFR
Radiologi.
11. Layout på røntgenbeskrivelser v. Mette Ehmer Olesen og Thomas Saxild
De praktiserende læger oplever, at røntgenbeskrivelserne har et svært læseligt
layout. Praksiskonsulenterne stiller forslag om, at man rykker selve beskrivelsen/konklusionen op øverst i teksten. Rådet bedes derfor drøfte det forslag eller
om der er andre muligheder for at afhjælpe dette layout problem.
Mette Ehmer Olesen fortalte om layout problemet, hvor opsætningen gør, at der
er tekst, der blive sat ind flere gange m.v. Det blev besluttet, at praksiskonsulenterne udarbejder en indstilling vedr. forslag til løsning af dette layout problem til
brug for en drøftelse i Styregruppen for udvikling og optimering af den billeddiagnostiske systemportefølje inkl. eksempler på, hvordan problemet ser ud. Forslaget sendes til formandskabet, der videreformidler til styregruppen.
12. Eventuelt
Michael Bachmann Nielsen fortalte, at der er medicinstuderende, der skal ud i 8
ugers forløb vedr. ultralyd. Han opfordrede til, at de får mulighed for at komme
ud på en afdeling på BFH og HGH.
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