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SFR Radiologi
Mandag den 11. maj 2020
8.00 – 10.00
Videomøde
Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand)
Michel Nèmery, led. overlæge, Herlev og Gentofte Hospital, (næstformand)
Preben Thomassen, led. overradiograf, Herlev og Gentofte Hospital
Morten Gulev, overlæge, Bornholms Hospital (afbud)
Charlotte Trampedach, ledende overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Jakob Westergaard Poulsen, led. overradiograf, Bispebjerg og Frederiksberg
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
Peter Flensborg, ledende overradiograf, Nordsjællands Hospital
Ilse Vejborg, ledende overlæge, Rigshospitalet
Johnny Fugl Madelung, chefradiograf, Rigshospitalet
Professor Michael Bachmann Nielsen (afbud)
Professor Mikael Ploug Boesen
Mette Ehmer Olesen, almen praksis (afbud)
Thomas Saxild, almen praksis (afbud)
Peter Von der Recke, overlæge, speciallægepraksis
Thomas Axelsen, ledende faglig ekspert
Bente Skov Bonde (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Peter von der Recke har inden mødet udsendt materiale om en ny aftale med
speciallægepraksis om muligheden for at speciallægepraksis kan hjælpe med at
løse opgaver inden for diagnostisk radiologi. Michel Nèmery fik tilføjet et punkt
vedr. diagnostisk monitorering i forbindelse med kræftpakkeforløb for lungekræft. Ilse Vejborg fik tilføjet et punkt vedr. udsættelse af auditering og et punkt
om test af diagnostiske monitorer under eventuelt. Herefter blev dagsordenen
godkendt.
2. Orientering ved formandskabet:
Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. den fælles billedbeskrivende enhed
Der afholdes møde senere i dag i arbejdsgruppen. Modeller udsendt fra CSU
vedr. forslag til den fælles billedbeskrivende enhed bliver drøftet i hospitalsdirektørkredsen. Status blev taget til efterretning.
3. Drøftelse af COVID-19 håndtering på de radiologiske afdelinger
Gensidig orientering med status på COVID-19 situationen, hvor afdelingerne har
været berørt ved ændringer i aktivitet og ved varierende grad af sygdom hos personalet. Afdelingernes håndtering af genåbningen af ambulant og elektiv aktivitet mv. blev drøftet.
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4. RIS/PACS – status og fremdrift
Rådet tog den skriftlige orientering fra Styregruppen til efterretning. Der har været afholdt møde i Den Digitale Styregruppe primo maj, men der foreligger pt.
ikke referat af drøftelsen af RIS/PACS (der skete under lukket punkt).
Der er planlagt opgradering af RIS og talegenkendelsesmodulet i juni måned.
5. Anmodning fra FU, SFR Neurologi om besvarelse af spørgsmål vedr. status
mht. akutte neuro-radiologiske undersøgelser på hospitalerne
På mødet blev besvarelsen af spørgsmålene vedr. det radiologiske vagtberedskab
på de forskellige hospitaler/matrikler vedr. akutte undersøgelser drøftet. Efter
mødet har sekretariatet fremsendt notatet til formandskabet i SFR Neurologi og
Klinisk Neurofysiologi.
6. Høring vedr. VIP-vejledning om kategorisering af stråleudsat personale i
Region Hovedstaden v. Ilse Vejborg
Strålebeskyttelsesekspert Erik Andersen har anmodet SFR Radiologi om at
drøfte udkast til VIP-vejledning om kategorisering af stråleudsat personale i Region Hovedstaden. Overvågning af dosis er lidt kompliceret, og det er de ledende overlæger, der skal sætte personale i relevante kategori. Rådet drøftede, at
der skal findes en løsning vedr. nye medarbejdere, der ikke tidligere har fået
målt stråledosis tidligere. Vurderingen kan med fordel baseres på data fra tidligere medarbejdere med samme funktioner.
Rådet anbefaler udkastet til VIP-vejledning ”Kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur og røntgenundersøgelse”.
7. Drøftelse af status på godkendelse af fælles patientmateriale inden for det
radiologiske område v. formandskabet
SFR Radiologi er anmodet om at godkende det fælles patientmateriale inden for
det radiologiske område. Materialet er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og
er udsendt mhp. godkendelse af afdelingsledelserne. Rådet godkendte det fælles
patientmateriale inden for det radiologiske område. Men det har efter mødet vist
sig, at der fortsat er enkelte udeståender.
8. Kommende udbud af MR-skanninger i Region Hovedstaden v. Michel
Nèmery
De interesserede private leverandører af MR-skanninger til Region Hovedstaden
har forskellige bud på modeller for opgaveløsningen. Udbuddet er forlænget til
udgangen af året, hvorefter en ny aftale skal være på plads.
Rådet drøftede, hvilken model, der er mest hensigtsmæssig. Rådet finder, at der
er en række uhensigtsmæssigheder ved en model, hvor private leverandører kan
anvende MR-udstyr på hospitalerne. Rådet ønsker en mere langsigtet løsning
med en udvidelse af de radiologiske afdelingers ressourcer, blandt andet ved at
få flere uddannelsesstillinger.
9. Eventuelt
Visuel test af diagnostiske monitorer
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Ilse Vejborg orienterede, at SIS har givet afslag på dispensationsansøgningen
vedr. automatiseret kvalitetskontrol af de diagnostiske monitorer. Der er udsendt
et udkast til regional vejledning vedr. de lovpligtige kvartalsvise visuelle kontroller af diagnostiske monitorer. Glostrup har testet en løsning, hvor radiologer
tester diagnostiske monitorer, og det har fungeret godt. Det står hospitaler/afdelinger frit for, om de vil tilslutte sig løsningen – alternativt skal de selv finde på
en metode, som opfylder SIS-vejledningen og lovgivningen for kontrol af diagnostiske monitorer 2018. Rådet tilsluttede sig metoden og godkendte udkast til
regional vejledning.
Retningslinjer for CT-skanning i forbindelse med pakkeforløb vedr. lungekræft
Michel Nèmery orienterede om, at HGH og BFH har set på praksis det seneste år
vedr. overholdelse af retningslinjer for CT-skanning i forbindelse med lungekræftpakkeforløb. BFH og HGH er i gang med at genindkalde patienter, der ikke
har fået tilbud om CT-skanning af thorax og øvre abdomen med kontrast i deres
kræftpakkeforløb. Fremadrettet skal almen praksis ifølge pakkeforløb vedr. lungekræft henvise til CT-skanning af thorax og øvre abdomen med kontrast på
mistanke om lungekræft.
Dansk Radiologisk Selskab er nu inddraget mhp. kvalificering af diagnostik i
forbindelse med lungekræftpakkeforløbet. Rådet finder det problematisk, at
Dansk Radiologisk Selskab ikke har været hørt i forbindelse med de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Rådet indsendte et høringssvar i 2017 vedr.
lungekræftpakkeforløb, hvor rådet udtrykte bekymring for pres på den radiologiske kapacitet.
Rådet finder et behov for, at der udarbejdes en regional retningslinje vedr. henvisning fra almen praksis til CT-skanning i forbindelse med pakkeforløb vedr.
lungekræft. Michel Nèmery er tovholder på at udarbejde en sådan forløbsbeskrivelse i samarbejde med Mette Ehmer Olesen og Thomas Saxild.
Udsættelse af tidspunkt for regional auditering
Den regionale auditeringsgruppe vil gerne have det tidspunkt for auditering fra
efterår 2020 til foråret 2021, hvilket rådet tilsluttede sig.
Henvisning af patienter i optageområdet
Mette Marklund vil gerne have drøftet henvisning i forhold til optageområde. På
nuværende tidspunkt er det svært at gennemskue, hvordan dette er. Er det i forhold til postnummer, indkaldelse fra sommerhus m.v. På et kommende rådsmøde tages en drøftelse af principper for henvisning af patienter i optageområdet
med afsæt i en rammesætning fra Mette Marklund.
Ændring i formandskabet
Peter Mandrup Jensen orienterede om, at dette rådsmøde bliver det sidste med
ham som formand, idet han stopper som vicedirektør på NOH, og han takkede
for et altid positivt og konstruktivt samarbejde i rådet. Rådet takkede ham for
den store indsats gennem de sidste 6 år.
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