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SFR Urologi
Onsdag d. 2. december 2020
8.30 – 10.00
Gentofte-matriklen, Kirurgvillaen, Opgang 59A, Spisestuen eller via Skype

Deltagere:
Formand, vicedirektør Jonas Egebart, NOH
Næstformand, led. overlæge Hans Stimpel, HGH
Ledende overlæge Malene Rohrsted, RH
Oversygeplejerske Elisabeth Lippert, RH
Ledende oversygeplejerske Kirsten Rud, HGH
Professor Jens Sønksen, HGH
Praksiskonsulent Jens Drejer
Speciallæge Asger Lind Poulsen
Ledende faglig ekspert, overlæge, Mette Lind Holm, RH
Bente Skov Bonde (referent)
2020 – 2
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Nyt fra formandskabet
Intet til dette punkt.
3. Oplæg om prioritering af akutte leverancer v. programleder Trine Frederiksen, Den Regionale Sterilcentral
Når Den Regionale Sterilcentral (RS) er fuldt implementeret, skal den sikre
leverance af kirurgiske flergangsinstrumenter til alle operationsafdelinger i
Region Hovedstaden. RS har ingen lægefaglig ledelse og har derfor brug for
et forud godkendt lægefagligt prioriteringsgrundlag ved beredskabshændelser.
En sådan hændelse kan fx være et længerevarende nedbrud i sterilcentralens
produktionsanlæg eller en større togulykke.
RS har været i kontakt med Region Midt, som har udarbejdet prioriteringsgrundlag for akutte operationer i 12 specialer. Dokumentet anvendes til prioritering af operationsstuer til akutte indgreb og opdeler indgreb i fire kategorier:
Her og nu (sort), inden for 6 timer (rød); mellem 6 og 24 timer (gul); inden for
48 timer (grøn).
Programleder Trine Frederiksen deltog på mødet og præsenterede oplægget
(præsentation vedlagt). Det blev besluttet, at Malene Rohrsted og Hans Stimpel gennemgår og vurderer klassifikationen og melder tilbage til Den Regionale Sterilcentral med evt. tilpasninger senest primo januar 2021.

Dato: 2. december 2020

4. Drøftelse af den specialespecifikke udvikling i SP
Opdateringen af SP med ny brugergrænseflade og nye funktioner blev drøftet
på mødet. Der bliver implementeret fælles login i SP for specialet i både Region Hovedstaden og Region Sjælland samt afdelings login i SP på de urologiske afdelinger.
Der skal udpeges en koordinerede tovholder for implementering af afdelings
login i SP fra Region Hovedstaden og Region Sjælland til at koordinere implementeringen.
Hans Stimpel spørger SP-teamet v. Lene Strandbygaard, hvad opgaven går ud
på i forbindelse med implementeringen og varetagelse af tovholderrollen.

./.
./.

5. Runde med nyt fra medlemmerne
RH oplever fortsat kapacitetsproblemer på operationsgangen, hvilket påvirker
deres aktivitet. Der er ikke særligt meget af personalet, der har corona. Der er
rekrutteringsproblemer både hvad angår sygeplejersker og læger.
HGH oplever kapacitetsmæssige problemer på operationsgangen på Gentoftematriklen, men ikke længere på Herlev. Corona-situationen har mest betydet,
at personale har skullet i isolation på grund af smitte hos nære kontakter m.v.
Der har været udskiftning i overlægegruppen. Der er problemer med at rekruttere sygeplejersker i stillinger, hvor der er weekendvagt. Der er stor akut aktivitet.
Der er etableret en udgående funktion fra medicinsk afdeling med en geriatrisk stuegang i urologisk afdeling en gang om ugen. Der er gode erfaringer
med, at der f.eks. bliver ændret i patientens medicin under en sådan stuegang,
og at patientforløbet bliver forbedret.
Asger Lind Poulsen fortalte om en konkret patient-case, hvor der havde været
problemer med kommunikationen. Der er enighed om, at det er vigtigt at tage
kontakt til afdelingsledelsen, hvis der er oplevelser af den art.
Praksiskonsulent Jens Drejer går på pension pr. 1. januar 2021, hvorfor der
bliver udpeget en ny praksiskonsulent til at indgå i SFR Urologi. Han sørger
for at revidere et par forløbsbeskrivelser inden da. Rådet takkede Jens for det
gode samarbejde gennem mange år og for hans indsats som praktiserende
læge – og ønskede ham god vind i pensionstilværelsen.
6. Eventuelt
Intet til dette punkt.
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