Projekt regional arbetsfördelning
Delprojekt 9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel
Bakgrund
Benigna sjukdomar i esofagus-ventrikel som kräver kirurgiska åtgärder har var för sig relativt
låg incidens men kräver ofta omfattande utredning och hög operativ kompetens. Den exakta
omfattningen i Södra Sjukvårdsregionen är okänd. Ett visst mörkertal föreligger sannolikt, då
patienter inte söker sjukvårdens hjälp för de många gånger ganska diffusa symptomen.
Exempel på sjukdomar inom denna grupp är gastro-esofageal reflux, achalasia cardiae,
esofagusvaricer, motorikrubbningar, hiatushernia och komplikationer till tidigare svår
ulcussjukdom (t ex strikturer). Till dessa adderas akuta tillstånd, t ex olika
blödningskomplikationer (esofagusvaricer, ulcus), perforationer (främmande kroppar,
iatrogena vid endoskopi, ulcus) och enstaka traumatiska skador.
Utredning och diagnostik liksom behandling kräver utvecklad kompetens och erfarenhet inom
radiologi, klinisk fysiologi (t ex 24-timmar pH- och manometrimätning), endoskopi och
kirurgi. Av resursskäl kan det vara vanskligt för ett enskilt sjukhus att vidmakthålla samtliga
dessa och med tillräckligt kvalitet. Ett särskilt problem är kompetensförsörjningen, dvs
utbildning och träning av läkare och sjuksköterskor inom området.
Ovannämnda grupp av sjukdomar synes därför motiverad att närmare utreda inom ramen för
Södra sjukvårdsregionens projektgrupp för regional arbetsfördelning. Barn ingår inte i
uppdraget, då dessa handläggs via en separat organisation. Likaså exkluderas obesitaskirurgi,
då denna diagnos är en högvolymsgrupp och hanteras via flera lösningar.
Ordförande och deltagare i delprojektgruppen
Varje kirurgklinik som handlägger dessa patienter utser en representant. Gruppen koordineras
av Birger Pålsson, projektgruppens representant. Hittills nominerade deltagare är Richard
Johansson, Kronoberg, Nicole von Zedlitz, Blekinge, Thordur Bjarnason, Kristianstad, Jan
Johansson, SUS. Clas Hjalmarsson Halland.
Tidsplan
Utredningen utförs under våren 2017 och slutredovisas hösten 2017 till projektgruppen för
Regional arbetsfördelning inom Södra Sjukvårdsregionen.
Uppdrag
De förändringar av den regionala arbetsfördelningen som föreslås skall beakta såväl kvalitet
och patientsäkerhet som resurser, kompetensförsörjning och FoU inom området.
I uppdraget ingår också att beskriva eventuella effekter för andra verksamheter.
Nuläge/Hur görs det idag?
 Relevanta diagnoser definieras.
 Inventera patientvolymer både avseende terapi och diagnostik.
 Vilka väntetider föreligger?







Definiera erforderlig kompetens inom andra discipliner, såsom radiologi, klinisk
fysiologi, gastroenterologi, var de geografiskt är lokaliserade och vilka resurser de
besitter.
Vilka operationsresurser, lokalmässigt, tekniskt och personellt, krävs respektive
föreligger och var finns dessa?
Beakta nationellt samarbete avseende de mest ovanliga diagnoserna; hur ser detta ut
idag, finns planering för framtiden etc.
FoUU-frågor skall värderas, inte minst kompetensförsörjning- och resurssituationen
idag och framåt.
Definiera andra eventuella problemområden/utvecklingsområden

Förslag på hur öka samarbetet/arbetsfördelningen kan ske
 Konklusion övergripande
 Utformning av samarbetet och arbetsfördelningen, bl a med värdering av ev behov av
kompetenscentrum/-noder för specifika diagnoser
 Konsekvenser för patienterna och för sjukvården övergripande samt ekonomiskt,
tekniskt, FoUU-mässigt etc.
 Eventuella specifika problem-/utvecklingsområden

