Södra sjukvårdsregionen

Förslag till reviderad inriktning av
tillgänglighetssamverkan i Södra
sjukvårdsregionen
Bakgrund
Patienter i Södra sjukvårdsregionen ska i enlighet med gällande samverkansavtal erbjudas
jämlik vård i rimlig tid. För att uppnå detta mål beslutade Ledningsgruppen för Södra
sjukvårdsregionen 2017 att tillsätta en Arbetsgrupp för tillgänglighet till vård och
behandling. Denna grupp beslutade, efter en inledande utrednings- och
problembeskrivning, att bilda en arbetsgrupp för samordning och tillgänglighet (SOTgruppen) med representanter från respektive region. Sedan januari 2019 rapporterar SOT
gruppen till Samarbetsgruppen för Samarbete för bättre vård. SOT-gruppens inriktning har
varit att i första hand fokusera på vårdgarantipatienter, i andra hand stora patientgrupper
med långa väntetider (”mellanspår”) och i tredje hand enstaka patienter med malign
sjukdom med lång väntetid i förhållande till medicinskt måldatum.
Bland annat som en följd av ändrade förutsättningar på grund av covid-19 föreslås
revidering av målsättning, huvudfokus och uppdrag för SOT-gruppen enligt följande:
Övergripande målsättning
SOT-gruppen ska bidra till att Södra sjukvårdsregionens gemensamma resurser utnyttjas så
effektivt som möjligt för att inom rimlig tid erbjuda alla patienter vård utifrån behov och
medicinsk prioritering.
Huvudfokus
SOT-gruppen ska i första hand fokusera på patienter med trängande behov av vård. Således
avses i första hand patienter med hög eller medelhög medicinsk prioritet (i vissa fall
benämnda ”förturspatienter”) som på grund av andra komplicerande sjukdomar och
därmed hög ASA-klassificering behöver omhändertas inom rimlig tid.
SOT-gruppens uppdrag
- Samordna/hänvisa patient/patientgrupper enligt ovan beskrivna huvudfokus
- Ta fram rutiner för inrapportering, handläggning och uppföljning
- Regelbundet sammanställa uppföljning till Ledningsgruppen
- Rapportera uppkomna problem/hinder till berörda verksamhetschefer och till
Ledningsgruppen
Övergripande rutin
Respektive verksamhet anmäler enligt regionens egna rutiner behov av
samordning/hänvisning av patient/patientgrupper som uppfyller kriterier enligt huvudfokus
till regionens utsedda SOT-ansvarig som identifierar möjlig mottagare och säkerställer att
kontakt etableras mellan avlämnande och mottagande verksamhet för fortsatt
handläggning.

Förutsättningar
-

Att övergripande mål, huvudfokus och uppdrag godkänns av hälso- och sjukvårdsdirektörerna i
Södra sjukvårdsregionen
Att respektive region tillser att särskild representant utses till SOT-gruppen och att rimlig tid
avsätts för uppdraget
Att utsedd representant verkar i samverkan med huvudmannens tillgänglighetsorganisation
Att SOT-gruppens uppdrag synliggörs och görs känt via etablerade kanaler i respektive region
Att SOT-gruppen regelbundet (initialt 1 gång/månad) till hälso- och sjukvårdsdirektörerna
redovisar antal patienter inom respektive diagnosgrupp som samordnats till vård i annan region
samt i förekommande fall hinder för samverkan
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