Chefssamråd ÖNH Södra sjukvårdsregionen 2016-04-22 Lund
Närvarande: Per von Hofsten (Halland), Serge Padoan (Kryh), Göran Magyar (SUS),
Daniel Nordanstig (Sund), Jenny Wingerstrand (Sund), Johan Wennerberg
(akademisk företrädare, LU), Pernilla Björnberg (SUS), Magnus Järvholm
(Kronoberg)
Frånvarande: Christina Wilhelmsson (Blekinge)

Kort diskussion om läget i Skåne avseende thyreoidea, gruppen konstaterar att det
finns stabilt konsensus i Skåne mellan ÖNH och kir kring hur dessa pat ska hanteras.
En läkare på ÖNH-Kryh kommer att läras upp i thyreoideakirurgi i samarbete med
kirurgen på CSK.
Per berättar om webb-baserad utbildning av ssk inom ÖNH i Halland och VGR. 5 x
1,5 timmar under loppet av två terminer. Samma tekniska plattform som webutbildningen. Fem block med anatomi/fysiologi, öppenvård, slutenvård,
högspecialiserad vård. Avslutande fysisk träff inklusive fallgenomgångar i Göteborg.
45 ssk deltog under 2015. Styrgruppen har utvidgats, målbeskrivningen ska
omarbetas för att bli tydligare. Diskussion pågår med SU om högskolepoäng.
Specialist-ssk har diskuterats, ej aktuellt i nuläget. Olika frågor dryftades i gruppen komprimering till en termin? Göra gemensamt i södra sjukvårdsregionen? Nationellt?
Kombination med praktiska övningar? Diskutera med FÖHN?
Per tar med sig våra synpunkter till styrgruppen, och återkopplar när detta är gjort.
Vidareutbildning av specialister. Tidigare hölls regiondagar regelbundet, nu mer
sporadiskt. Viktigt upprätthålla baskunskap i hela kollegiet, inte bara sin egen
subspecialitet. Internauskultera hos varandra, få kliniker lyckas få till detta
strukturerat. Johans förslag: ”Näsvishet for dummies”, dvs basal undervisning inom
en subspecialitet för övriga specialister regelbundet skulle kunna vara ett sätt att
bibehålla breddkunskapen. Chefsgruppen skulle kunna ge i uppdrag till ”subspesak”
att hålla utbildningar. Beslutas att börja med att ge näsgruppen (Cecilia A-E) i
uppdrag ordna näsbasdag en fredag, halvdag i höst.
Johan – namnstandard. Vad är god och korrekt svenska? Öron-, näs- och
halsmottagning!? Johan får mandat att driva frågan att ändra tidigare beslut om
”namnstandard”, gruppen är enig om att ovanstående är korrekt.
Serge – etiska frågor kopplade till papperslösa individer: Vad är vård som inte kan
anstå? Presentation som kirurgkollega i Ystad presenterat. Är juridiken i viss mån
självmotsägande? Stämmer det med våra etiska principer? Vem avgör prioritering?
Enskilda doktorn i det enskilda fallet? Politisk fråga. Ämne för regiondag?
SVF – lägesrapport. Sund: flyter på, bra ledtider, god tillgänglighet till rtg, flaskhals
PAD. Kryh: bra ledtider, flaskhals PAD. Kronoberg: Problem med tillgänglighet till rtg.
SUS: Fungerar, vissa interna undanträngningseffekter, PAD flaskhals. Halmstad:
Fungerar bra, tillgänglighet till mott inom 2-3 dgr. Träffsäkerhet på remisserna mindre
än 10%. God tillgänglighet till rtg och PAD.

Generellt upplevs begränsad effekt mot tidigare arbetssätt. Samma flaskhalsar som
tidigare kvarstår i viss mån och de goda resultaten som mäts är i princip oförändrat
bra mot tidigare. Alarmsymptomen diskuteras, se även föregående mötesprotokoll.
Hbg rapporterar om förbättrad kontaktyta mot primärvården.

FoU – Johan.
SUS – forskningsinventering. Flera doktorand- och ST-projekt finns att tillgå för
intresserade. Exempel listas. Lämpligt för övriga klinikers ST-läkare att skapa kontakt
och prata om detta tidigt under ST, även före randning. Kontakta Pernilla SJ i första
hand.

Nästa möte Fredag 14 oktober kl 9.30 -13 i Lund. Ordförande, sammankallande
Daniel Nordanstig.

