Regionalt chefssamråd barnsjukvård inklusive neonatologi och barnkirurgi, Södra
Sjukvårdsregionen 20161118

Minnesanteckningar
Närvarande: Christine Karström, Bo Selander, Göran Åström, Christina Clementson Kockum, Jacek
Toporski, Jan Neiderud, Elisabeth Olhager

1. Jacek Toporski, ny verksamhetschef för barnmedicin hälsas välkommen.
Diskussion om svårigheterna med tvärprofessionell epikris som inte är anpassad till
barnsjukvården. Vi ser patientsäkerhetsrisker då flertalet rubriker har fallit bort, speciellt
inom den högspecialiserade vården.
Diskussion om situationen i Helsingborg.
Diskussion om neonatalvårdsplatser i Region Skåne.

2. Rapport från chefsmötet på Sachsska:
Brist på barnsjuksköterskor i hela landet. Sjuksköterskorna lärs upp på sjukhusen men
rekryteras ut till primärvården, skola och BVC där det är bättre arbetstider och lön.
Urban Tirén, Verksamhetschef i Östersund initierade diskussion om barn i behov av kroniskt
andningsstöd. Ett symposium om denna grupp barn ska ordnas vid Barnveckan i Göteborg i april
2017. Maria Wede i Halmstad arbetar 50% med ansvar för nationella barnmedicinska PM som ska
vara ett samordnat kunskapsstöd inom barnsjukvården.
3. Diskussion om hur övervikt hos barn handläggs i Region Skåne. Det finns engagerade
medarbetare på alla orter, men vi gör olika.
Beslut: Varje chef skriver ner hur man jobbar med överviktiga barn och skickar till Christina
CK innan nästa chefsmöte. Skicka gärna PM om sådana finns.
4. Barnintensivvård (SFBABI), remissvar från kunskapsrådet. Ett bra dokument. Svårighet hur
det ska anpassa lokalt. Gruppen enades om att ett försättsblad som beskriver hur situation är
i Region Skåne.
TPN, kunskapsunderlag. Dokumentet ska till Styrgruppen. Läggs ut på Södra
sjukvårdsregionens hemsida.
5. 13/12 konferens för alla ordföranden i chefssamråden.
6. Ny ordförande 2017 och samrådets fortsatta arbete. Reglerna säger att man ska byta
ordförande varje år. Göran Åström avgår. Josefine Roswall tillfrågas om hon vill vara
ordförande och har tackat ja.
7. ST-utbildningsfrågor. Subspecialisering, centrala anslag finns på SUS för att erbjuda adekvat
randning och utbildning.

8. Övrig punkt. Stroke PM diskuteras. Problem är att tillgång till MR inte finns jourtid. Beslut:
Christina tar frågan till Christer Lindblad.
9. Mötestider nästa år blir 17 febr, 19 maj, 23 sept, 17 nov.
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