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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 (SPVDF). I forbindelse med beslutninger, der går på tværs af flere SFR/Komitèer 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 refererence til SP-VDF.

3 Ansvar og opgaver
SFR/komitéer i de to regioner skal i fælleskab 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.
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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.
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
oundrestøttelse iht. det tværregionale SFR/komite samarbejde.
En af specialets to ledende faglige eksperter er kontaktperson (SPOC) mellem
SFR/komité og SP-organisationen samt de regionale kvalitetsenheder. SPKoordinationsenheden 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.
Formandsskaber og sekretariater i de to regioner fastlægger forretningsordenen.
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