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Regionala chefssamråd inom Södra sjukvårdsregionen
Regionala chefssamråd ska etableras inom Södra sjukvårdsregionen inom följande områden (i
bokstavsordning):














allmän kirurgi inkl. traumasjukvård
barnsjukvård inkl. neonatologi
gynekologi och obstetrik
hjärtsjukvård inkl. kardiologi och thoraxkirurgi
infektionssjukvård
lungmedicin
neurologi och neurokirurgi
njurmedicin inkl. njurtransplantation
ortopedi
reumatologi
urologi
ögonsjukvård
öron, näs, hals

Beslut om bildande utöver dessa eller avveckling av regionala chefssamråd fattas av
ledningsgruppen för södra sjukvårdregionen.

Uppdrag
Chefssamråden ska löpande arbeta med följande frågor:












Verka för specialitetens utveckling både regionalt och nationellt
Samarbetsorgan, forum för samråd och informationsutbyte
Kvalitet, kvalitetuppföljning sett från patienternas perspektiv
Ansvars- och arbetsfördelning i södra regionen (”nivåstrukturering”)
Rutiner och riktlinjer, t.ex. remissrutiner, ledtider och väntetider, vårdprogram m.m.
Kompetensförsörjning på kort och på lång sikt
Utarbeta, uppdatera och revidera regiongemensamma vertikala medicinska prioriteringar.
Vid behov samverka med andra chefssamråd
Verka för ett välfungerande samarbete inom och mellan specialiteterna kring
läkarutbildningen och andra specialistutbildningar i alla dess led.
Medverka i framtagande av regional medicinsk information inom specialiteten.
Remissinstans vid behov från huvudmännen genom Södra sjukvårdsregionen

Därutöver kan de regionala chefsamråden få uppdrag från ledningsgruppen för södra
sjukvårdsregionen. Därutöver har de regionala chefssamråden initiativrätt rörande frågor inom
specialiteten.

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Södra Förstadsgatan 101
Besöksadress i Lund: Getingevägen 4
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00 / Lund: 046-17 10 00
Internet: www.skane.se/sus

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Deltagare
Ledamöter för de regionala chefssamråden utses från Region Halland, Landstinget Kronoberg och
Landstinget Blekinge, från förvaltningarna Skånes universitetssjukvård, Sund och Kryh i Region
Skåne samt från medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Varje chefssamråd består således av
sju personer.
Ledamöter i de regionala chefssamråden är verksamhetscheferna för resp. specialitet eller, beroende
på intern organisation, sektionschef eller medicinskt ledningsansvarig som utses av
verksamhetschefen. För medicinska fakulteten utser dekanus deltagare.
Ordförande utses inom respektive råd. Cirkulation av ordförandeskapet ska ske en gång per år,
företrädesvis vid varje nytt verksamhetsår.
Chefssamrådet bestämmer själv sina arbetsformer (adjungering, bildande av arbetsgrupper etc.)
inom ramen för uppdraget.
Deltagarna i de regionala chefssamråden representerar respektive huvudman. Respektive huvudman
ansvarar alla kostnader för sitt eget deltagande.

Rapportering
Minnesanteckningar ska föras vid varje möte. Dessa distribueras senast en vecka efter varje möte till
kansliet för södra regionvårdsnämnden. Ordförande ansvar för detta inkl. administrativt stöd till
chefsrådet vid behov.
Chefsamråden ska en gång per år, senast innan utgången av november och på ordförandes ansvar,
lämna en sammanfattande rapport det senaste årets arbete. Särskild mall för denna redovisning ska
följas. I rapporten ska bl.a. redovisas förväntade patientströmmar mellan huvudmännen för nästa
verksamhetsår i termer av





volymer i termer av antal besök och antal vårdtillfällen med fokus på förändringar mellan
åren
diagnoser eller kombinationer av diagnoser och åtgärder med fokus på flaskhalsar
bedömd ekonomisk konsekvens beräknat på priser innevarande år
behov av samordning inom utbildningsområdet

Ordförandekonferenser
För information och överläggningar i regiongemensamma frågor inbjuder ledningsgruppen för
södra sjukvårdsregionen till gemensam konferens två gånger per år. Till dessa bjuds in
ordföranden i regionala medicinska kunskapsgrupper, ordförande i regionala chefssamråd,
divisionschefer, förvaltningschefer samt landstings- och regiondirektörer.
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