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Referat fra møde i SFR Hæmatologi

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden v. Gitte Fangel
2. Sundhedsplatformen
a. Ny rolle for SFR i forhold til SP v. Gitte Fangel
b. Drøftelse af fælles præferencelister v. Lars Kjeldsen
c. Drøftelse af problemer med SP og Labkaintegration v. Lars Kjeldsen
d. Status på Sundhedsplatformen
Orientering ved Peter Brown samt gensidig orientering fra de enkelte hospitaler
3. Drøftelse af forskningssamarbejdet, herunder Myelomatose 1. linje protokol v. Lars
Kjeldsen
4. Runde med nyt fra medlemmerne
5. Godkendelse af mødeplan for 2019
6. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad. 2 Sundhedsplatformen
Ny rolle for SFR i forhold til SP
Organiseringen omkring Sundhedsplatformen (SP) ændres som led i systemets overgang til
drift. Det betyder, at de regionale Sundhedsfaglige Råd (SFR) og Komitéer i Region Hovedstaden og Region Sjælland pr. 1. januar 2019 får mere ansvar for indholdsstyring inden
for specialet i relation til SP. Organisationsændringerne indebærer bl.a. at de specialespecifikke ekspertgrupper nedlægges, at der for hvert speciale skal være 2 ledende faglige eksperter (en fra hver region), at disse udpeges af og indgår i SFR, og at SFR forventes at
etablere et tættere tværregionalt formelt samarbejde. Den nye struktur træder gradvist i kraft
hen imod årsskiftet. Frem imod årsskiftet fortsætter de nuværende faglige eksperter i en
overgangsordning, hvor eventuelle opgaver fra Sundhedsplatformen vil gå til sagshåndtering via den ledende faglige ekspert.

SFR Hæmatologi i Region Hovedstaden ser gerne, at Peter Brown udpeges som ledende
faglig ekspert og vil på den baggrund høre om SFR Hæmatologi i Region Sjælland har mulighed for at udpege en sygeplejerske. Mette Christensen tager kontakt til SFR Hæmatologi
i Region Sjælland herom.
Det blev aftalt, at høre om ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff og ledende oversygeplejerske Tina Lanther fra Hæmatologisk Afdeling i Roskilde vil deltage ved næste møde i
SFR.
Drøftelse af fælles præferencelister
Det blev drøftet om det vil være en ide at udarbejde fælles præferencelister. På baggrund af drøftelserne blev det aftalt, at Peter Brown og Andreas Glenthøj ser på sagen
og vurderer mulighederne for en fælles præferenceliste.
Drøftelse af problemer med SP og Labkaintegration
Der opleves store udfordringer med SP og Labkaintegration. Det blev aftalt, at Peter
Brow beskriver problemstillingen, som fremsendes til Mette Christensen. Efterfølgende vil Mette Christensen høre om Gitte Fangel har mulighed for at løfte problemstillingen via de rette kanaler.
Status på Sundhedsplatformen
Implementering af SP18 og LPR3 blev kort vendt. Det forventes ikke, at implementeringen
af SP18 vil give de store udfordringer. Derimod vurderes det, at LPR3 bliver en stor opgave.
Ad 3. Drøftelse af forskningssamarbejdet, herunder Myelomatose 1. linje protokol
Lars Kjeldsen orienterede om at Hæmatologisk Afdeling på RH skal indgå i et forskningssamarbejde vedrørende Myelomatose 1. linje protokol og gerne ser at Hæmatologisk Afdeling på Herlev også deltager. Lene Melgaard Knudsen havde ikke hørt om forskningsprojektet og følger op herpå i forhold til deltagelse.
Ad 4. Runde med nyt fra medlemmerne
SFR er blevet bedt om at revidere 20 tværregionale dokumenter. Der var enighed om at der
ikke er ændringer til dokumenterne. Lars Kjeldsen sikre at links i vejledningerne fortsat er
gældende. Når dette arbejder er gennemført melde Mette Christensen tilbage til regionen.
Desuden er SFR blev bedt om at opdatere visitationsmeddelelse for hæmatologi. Det blev
aftalt at Lene Melgaard Knudsen ser på Lars Kjeldsens opdatering af dokumentet og melder
retur til Mette Christensen, hvis der er yderligere justeringer.
SFR har modtaget en henvendelse fra Den regionale Lægemiddelkomites sekretariat vedrørende nye kontrakter og nye lægemiddelrekommandationer for G-CSF. Der var enighed, at
det er et meget sort arbejde at ændre diverse SP Beacon behandlingsplaner og at arbejdet er
forbundet med sikkerhedsrisiko. Det blev aftalt, at Lene Melgaard Knudsen udarbejder
svarskrivelse til Den regionale Lægemiddelkomite, som sendes til Mette Christensen mhp.
videreformidling til regionen.
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Lars Kjeldsen spurgte ind til om det var muligt at have standarddoser indenfor onkologi og
hæmatologi. Det blev oplyst, at der pågået et større arbejde på dette område og at der foreligger en tabel. På den baggrund blev det aftalt, at der ikke skal gøres yderligere.
Ad 5. Godkendelse af mødeplan for 2019
Mødeplan for 2019 blev godkendt.
Ad 6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Deltagere:
Klinikchef Lars Kjeldsen, RH
Ledende overlæge Lene Melgaard Knudsen, HGH
Oversygeplejerske Pernille Welinder, RH
Overlæge Peter Brown, RH
Sekretariatschef Mette Christensen, BFH (sekr.)
Fraværende:
Vicedirektør Gitte Fangel, BFH
Professor Kirsten Grønbæk, RH
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