Kommissorium for Sundhedsfaglige Råd (SFR), Region Sjælland

Formålet med SFR



Varetage udviklingsopgaver inden for specialet herunder klinisk udvikling, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed samt sikre entydig sundhedsfaglig rådgivning
Skal i videst muligt omfang koordinere tværregionalt med Region Hovedstadens specialespecifikke SFR til sikring af ensartet kvalitet

Reference


SFR er et rådgivende organ, der indgår i Region Sjællands kvalitetsorganisation og refererer
derfor til Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) og Det Regionale Kvalitetsråd

Opgaver for SFR
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Medvirker til at sikre en høj kvalitet samt entydig sundhedsfaglig og tværfaglig rådgivning
inden for specialet.
Sikre, at behandling foregår evidensbaseret og efter national retningslinjer og guidelines
Sikre koordinering af den specialespecifikke udvikling på tværs af regionen for at opnå et
ensartet niveau for kvalitet og behandling samt understøtte samarbejdet på tværs af virksomhedsområderne og i forhold til andre specialer
Varetage specialespecifikke opgaver initieret af Det Regionale Kvalitetsråd og SSP samt egne
udpegede fokusområder herunder drøfte og lave indstillinger til implementering af ny viden
og behandling
Bidrage til svar på faglige høringer på diverse specialespecifikke områder
Koordinere udarbejdelse og revision af fælles skriftlig patientinformation i samarbejde med
Koncern Kommunikation og Presse
Deltage i relevante beslutningsprocesser vedr. specialeplanlægning, regionale visitationsretningslinjer, implementering af diverse forskningsresultater, indsatser til styrkelse af patientsikkerheden m.m.
Harmonisere og koordinere udarbejdelse og vedligehold af (tvær)regionale retningslinjer,
Identificere specialespecifikke sundhedsfaglige problemstillinger, herunder faglige og/eller
organisatoriske kvalitetsbrist, i specialets kliniske praksis og handle herpå
Udvikling af Sundhedsplatformen gennem tæt samarbejde med de ledende faglige eksperter
og kliniske byggere samt udvikle tværregionalt samarbejde med Region Hovedstadens SFR
jvf. Bilag 2
Sikre implementering af de specialerelevante nationale og regionale kvalitetsindsatser herunder resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser og LKT1. Rådgive Det Regionale Kvalitetsråd og SSP f.eks. ift. områder med forbedringspotentiale
Ansvarlig for, at der er konsensus om, hvilke PRO2-skemaer og andre patientrettede skemaer,
der ønskes anvendt inden for specialet
Sikre implementering af ny uddannelses- og forskningsviden med betydning for specialet

Lærings- og Kvalitets Teams
Patient Rapporterede Outcome: Kliniske patientrettede skemaer
Side 1

Kategorisering af SFR
SFR ledes af en formand og en næstformand, der udpeges af SSP efter indstilling fra virksomhedsområderne. SFR inddeles i fire kategorier ud fra størrelse og antal matrikler; dette for at imødese
den divergerende kompleksitet der er i de enkelte specialer. SFR inddeles efter følgende kriterier:
Kategori 1: Specialet omfatter én afdelingsledelse. Formandskabet varetages af den ledende overlæge som formand og en anden repræsentant fra afdelingen som næstformand. Næstformanden udpeges af formanden.
Kategori 2: Specialet omfatter 2-3 afdelingsledelser. Formandskabet består af en formand og en
næstformand. Formanden er en vicedirektør. Næstformanden er en ledende overlæge eller en ledende oversygeplejerske/fysioterapeut inden for det pågældende speciale. Formand og næstformand
må ikke være fra samme virksomhedsområde.
Kategori 3: Specialet omfatter 4-7 afdelingsledelser. Formandskabet består af en formand og en
næstformand. Formanden er direktør eller vicedirektør med lægefaglig eller sygeplejefaglig baggrund. Næstformanden er ledende overlæge inden for det pågældende speciale. Formand og næstformand må ikke være fra samme virksomhedsområde
For alle tre kategorier vil det være hensigtsmæssigt, hvis ét af medlemmerne samtidig er medlem af
undervalget i Den Regionale Lægemiddelkomité (LMK).
Kategori 4: Områdespecifikke SFR. Indbefatter den tidligere Ernæringskomité og Udvalget for Infektionshygiejne. Regionale SFR, hvor relevante klinikere fra de forskellige virksomhedsområder
deltager. Formanden er vicedirektør med lægefaglig eller sygeplejefaglig baggrund. Næstformanden
er kliniker med modsatte faglighed end formanden.
SFR hvor formanden består af en vicedirektør og næstformanden af en ledende overlæge, oversygeplejerske, fysioterapeut inden for det pågældende speciale må ikke komme fra samme virksomhedsområde.
Se kategorisering af de enkelte specialer i bilag 1.

Sammensætning af SFR






SFR er tværfaglige. Sammensætningen skal sikre, at alle relevante faggrupper og øvrige interesserenter er repræsenterede. Foruden ovenstående formænd og næstformænd kan SFR således bestå af ledende overlæger, ledende oversygeplejersker / jordemødre / fysioterapeuter
samt psykologer
Specialernes ledende faglige eksperter skal deltage i møderne for at sikre koordinering og
styring af det kliniske specialespecifikke indhold i Sundhedsplatformen. De faglige eksperter
kan indstille ønsker til ændring af klinisk praksis til de tværregionale SFR og skal sikre tilbageløb af information fra disse råd
Sekretariatsbetjening af SFR sker via formandskabet

Side 2






Der indgår en repræsentant fra SSP som kontaktperson til SFR, hvis funktion er at bidrage
med emner og indstillinger til mødedagsordener samt være behjælpelig med at indhente relevant information fra SSP. Kontaktpersonen kan desuden løfte sager videre fra SFR til SSP
og Det Regionale Kvalitetsråd
Repræsentanter fra almen praksis, de praktiserende speciallæger og kommunerne inddrages
– om muligt – fast i nogle råd og vil have ad hoc deltagelse i andre
SFR kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper på tværs af specialerne, samt inddrage relevante
personer herunder brugerrepræsentanter

Udskiftning af medlemmer i De Sundhedsfaglige Råd
Hvis en formand eller næstformand fratræder sin post, er proceduren følgende:
 Kontaktpersonen fra SSP orienteres
 SSP sikrer, at sygehus-/og psykiatriledelse fra virksomhedsområderne i samarbejde med SFR
formandskaberne indstiller en ny repræsentant
 SSP har ansvaret for den endelige udpegning
 SSP orienterer den udpegede, formandskabet samt sekretæren for rådet
Hvis der er et menigt medlem der fratræder sin post, er proceduren følgende:
 Medlemmet informerer egen sygehusledelse/psykiatriledelse, som udpeger et nyt medlem
 Sygehusledelsen informerer formandskabet, sekretæren og SSP om beslutningen

Arbejdsform








SFR afholder minimum 4 møder årligt uanset kategorisering
Dagsorden udarbejdes i fællesskab mellem formandskabet, sekretæren og SSP-kontaktpersonen. Udsendes minimum en uge før mødet
Der udarbejdes referat fra møderne, der godkendes senest to uger efter mødet. Referaterne
lægges på Intranettet af SSP, når referatet er godkendt og sendt til SFR’s hovedpostkasse
SSP er ansvarlig for, at beslutninger truffet i Det Regionale Kvalitetsråd, med relevans for
SFR, formidles til rådet
SFR er ansvarlig for, at beslutninger truffet af SFR samt relevante drøftelser og orienteringer
i SFR formidles til relevante virksomhedsområder og ledelsesstrenge via medlemmerne af
SFR
Opstår der uenighed i SFR, der ikke kan løses internt, kan problematikken løftes til Det Regionale Kvalitetsråd

Godkendelse og revision
Kommissoriet er godkendt af Sygehusledelserne d. 13. august 2019.
Kommissoriet skal revideres efter 2 år.

Bilagsliste
Bilag 1: Fordeling af SFR
Bilag 2: Kommissorium for tværregionalt samarbejde i SFR og Komiteer
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Bilag 1
Fordeling af SFR
Speciale
Akutmedicin

Anæstesiologi

Arbejdsmedicin

Dermato-venerologi
Diagnostisk radiologi

Gynækologi og Obstetrik

Intern Medicin
 Endokrinologi

Intern Medicin
 Gastroenterologi og
hepatologi
Intern Medicin
 Geriatri

Intern Medicin
 Hæmatologi
Intern Medicin

Matrikel
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Slagelse
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Næstved
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Roskilde
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Næstved
(Ringsted)
Roskilde
Slagelse
Holbæk
Nykøbing F.
Roskilde
Slagelse
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Næstved
Slagelse
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Slagelse
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Slagelse
Roskilde
Roskilde

Kategori
3

3

1

1
3

3

3

3

3

1
1
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Speciale
 Infektionsmedicin
Intern Medicin
 Kardiologi

Matrikel

Holbæk
Nykøbing F.
Næstved
Roskilde
Slagelse
Intern Medicin
Holbæk
Køge
 Lungesygdomme
Nykøbing F.
Næstved
Roskilde
Slagelse
Intern Medicin
Holbæk
Nykøbing F.
 Nefrologi
Roskilde
Slagelse
Intern Medicin
Holbæk
Køge
 Reumatologi
Næstved
Roskilde
Slagelse
Karkirurgi
Slagelse
Køge
Nykøbing F.
Kirurgi
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Slagelse
Klinisk biokemi
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Næstved
(Ringsted)
Roskilde
Slagelse
Klinisk fysiologi og nuklearme- Køge
dicin
Næstved
Klinisk immunologi
Næstved
Klinisk mikrobiologi
Slagelse
Nykøbing F.
Klinisk onkologi
Roskilde
Næstved
Patologi
Næstved
Roskilde
Slagelse

Kategori
3

3

2

2

1

3

3

1
1
1
1
1
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Speciale
Neurologi

Matrikel
Kategori
Næstved (neurohabilitering)
2
Roskilde
Slagelse
Oftalmologi
Roskilde
1
Næstved
Ortopædisk kirurgi
Holbæk
3
Køge
Nykøbing F.
Næstved
Slagelse
Otho-rhino-laryngologi
Køge
1
Nykøbing F.
Slagelse
Plastikkirurgi og Mammaki- Ringsted
1
rurgi
Roskilde
Psykiatri - voksne
Psykiatrien Syd
3
Psykiatrien Vest
Psykiatrien Øst
Afd. for retspsykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatri
Afd. for børne- og ungdoms3
psykiatri
Pædiatri
Holbæk
3
Nykøbing F.
Roskilde
Slagelse
Tand, mund og kæbekirurgi
Køge
1
Næstved
Urologi
Roskilde
1
Næstved
Ovenstående oversigt er angivet på matrikler, hvorfor den ledelsesmæssige forankring kan gå på
tværs.
Områdespecifikke SFR
Ernæring

Infektionshygiejne

Deltagende virksomhedsområder
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Næstved
Slagelse
Holbæk
Køge
Nykøbing F.
Næstved
Slagelse

Kategori
4

4
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Kategori
1
2
3
4

I alt
15
3
15
2
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Bilag 2

Tillæg til regionale kommissorier for Sundhedsfaglige
Råd og komiteer i relation til arbejdet med Sundhedsplatformen

September 2018, version 1.0
Udarbejdet af SP - Koordination og regionernes kvalitetsenheder
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1 Formål
Fra 1. januar 2019 skal de regionale Sundhedsfaglige Råd (SFR)/Komitéer i Region Hovedstaden og
Region Sjælland etablere et tættere, formelt samarbejde med henblik på at understøtte øget tværregional specialespecifik koordinering omkring indholdsstyring i relation til Sundhedsplatformen.

2 Mandat og reference
Det tværregionale samarbejde i SFR/komité har mandat til at træffe beslutninger i relation til SP
indhold for eget speciale/område. Hvor beslutninger berører andre specialer, skal dette ske i samarbejde med relevante andre SFR. Ændringsønsker der skal håndteres af specialets kliniske bygger
og ikke involverer ressourcetræk på SP håndteres internt i SFR regi. Ændringsønsker der skal
håndteres i SP følger sagshåndtering via SP-VDF.
Ved uenighed indenfor eget speciale kan der eskaleres til SP-vicedirektørforum (SP-VDF). I forbindelse med beslutninger, der går på tværs af flere SFR/Komitéer kan sagen, forelægges Ekspertgruppen for Generisk Indhold via SP-Koordinationsenheden.
SFR/komité har ansvar for at sikre tværfaglighed i arbejdet, hvor det er relevant.
SFR/komité samarbejdet vedrørende SP foregår med reference til SP-VDF.

3 Ansvar og opgaver
SFR/komitéer i de to regioner skal i fællesskab sikre det tværregionale samarbejde omkring specialets SP-relaterede opgaver i forbindelse med indholdsstyring og KAI temaer. SFR/komité skal i
dette arbejde sikre, at det administrative og kliniske indhold i SP lever op til gældende regionale,
tværregionale og nationale faglige retningslinjer.
Det tværregionale samarbejde i SFR/komité skal sikre:
 Koordinering af faglige beslutninger, der går på tværs af SFR/komitéer
 Harmonisering, udfærdigelse og vedligeholdelse af tværregionale retningslinjer
 Kvalificering og indstilling af ændringsønsker til Sundhedsplatformen
 Kommunikation til SP-VDF om relevante sager og beslutninger
Samarbejdet skal desuden sikre, at gode ideer om anvendelse af Sundhedsplatformen videndeles
effektivt indenfor specialet, herunder sikre et jævnbyrdigt samarbejde vedrørende brugertilpassede
elementer samt præcisering af opgaver for den kliniske bygger.
SFR/komité indstiller til SP-VDF vedrørende udpegning af ledende faglig eksperter (LFE). Der udpeges en ledende faglig ekspert per speciale fra hver region, dvs. at hvert speciale fremover skal have
2 LFE. Som udgangspunkt skal der udpeges henholdsvis en læge og en sygeplejerske eller jordemoder som LFE.
LFE i hver region indgår som medlem af specialets SFR/komité i egen region.
Tidsforbrug for LFE kan variere afhængig af opgaver og speciale. Der bør forventeligt afsættes 3-5
dage om måneden til denne opgave.
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Ad hoc eksperter
De to regioners SFR/komitéer kan ved behov vælge at udpege faglige eksperter til at understøtte de
ledende faglige eksperters arbejde og til at sikre videndeling og bred involvering. SFR/komité indstiller til den pågældende hospitals-/sygehusledelse vedrørende udpegning af faglig ekspert. Udpegning af faglige eksperter kan fx være relevant, hvis der indenfor specialet er subspecialer, der ikke
kan dækkes af LFE. Endvidere udpeger SFR/Komiteer efter anmodning fra SP-VDF relevante ad hoc
faglige eksperter til deltagelse i SP relaterede taskforce, projekter, temaer og opgaver.
SP-Koordination i Sundhedsplatformen sikrer en ensartet sekretariatsbetjening af nedsatte tværregionale ad hoc ekspertgrupper.

Samarbejdet med SP og de regionale kvalitetsenheder
LFE og SFR/Komitéer samarbejder med de regionale kvalitetsenheder i relation til høring, godkendelse og revision af tværregionale retningsgivende dokumenter samt evt. ved større sager af SP indholdsmæssig karakter, der fordrer involvering understøttelse iht. det tværregionale SFR/komite
samarbejde.
En af specialets to ledende faglige eksperter er kontaktperson (SPOC) mellem SFR/komité og SPorganisationen samt de regionale kvalitetsenheder. SP-Koordinationsenheden i Sundhedsplatformen etablerer tilsvarende en kontaktpersonfunktion for SFR/komiteer.

Forretningsorden
SFR/komitéer afholder fælles, tværregionale møder vedrørende SP minimum to gange om året, hvor
forbedringsønsker og anvendelsesmuligheder for SP drøftes.
Der skal udarbejdes referater fra fællesmøder. Formandskaber aftaler deltagerkredsen.
Formandskaber og sekretariater i de to regioner fastlægger forretningsordenen.
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