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Regionalt chefsamråd Anestesi/IVA
Mötesanteckningar för digitalt möte 17/3 2021
Närvarande
Ulrika Siesing Blekingesjukhuset ordförande
Anders Rehn Sus
Patrik Olsson CSK
Rickard Linnér Sus
Peter Asplund Hallands sjukhus
Anders Dynebrink Växjö sjukhus
Frånvarande
Johan Bonnevier Sus
Björn Orrhede Sus
Martin Annborn Helsingborg
Ulrika Pahlm Helsingborg
Therese Paldan Växjö sjukhus
Jenny Wingerstand Ystads lasarett
Anteckningar från förra mötet
Godkändes
Uppföljning av arbetet med Covid
Region Blekinge hade under våren och sommaren det relativt lugnt.
Under hösten kom en topp. Nu åter relativt lugn men ny ökning väntas om
smittspridningen tar fart. Blekinge har stöttat Skåne med IVA platser. Op.
verksamheten nerdragen osäkert när man kan öppna upp mer.
En utmaning är att medarbetare säger upp sig, framför allt gäller det
sjuksköterskor som flyttats från Karlshamn till Karlskrona. I dagsläget 1617 st. uppsägningar.
Vaccination av medarbetare påbörjad.
Region Kronoberg
För tillfället lugn på IVA med tre patienter. OP verksamheten i Växjö är
nerdragen dels på grund av Corona men även på grund av att ny
sterilcentral är under uppbyggnad. Verksamheten i Ljungby i stort sett
normal.
Vaccination påbörjad.

Region Halland
Första vågen blev relativt lugn. Andra vågen blev betydligt kraftigare men
nu är op. verksamheten i full gång igen. Op. nivån 2020 har varit ungefär i
samma nivå som 2019.
Smittspridningen har ökat i befolkningen, ökat vårdbehov kan därför
komma.
Byte av autoklaver är på gång.
Ingen förflyttning av medarbetare mellan Halmstad och Varberg.
Personalen på op. och IVA är vaccinerade. Bekymret nu är anhörig
karantänen som slår hårt.
Region Skåne
Läget har varit tufft nov, dec 2020 och januari 2021. Som mest har 68
patienter vårdats på IVA. Skåne har behövt hjälp av grannregionerna.
Deskalering pågår i hela regionen. Idag finns det 22 covid patienter på IVA
i Skåne. Förflyttning av personal från Landskrona, Trelleborg och Ystad till
Sus. Även förflyttningar mellan Lund och Malmö och inom Sus har lett till
att personal slutat även i Region Skåne.
Vaccination är på gång men nu stoppad på grund av stoppet för Astra
Zeneca. CSK är klara med båda vaccinationerna för IVA
Vård med högflödessyrgas
Helsingborg ger mycket högflöde. CSK ger lite mindre och vårdar
patienterna på vanlig vårdavdelning. Sus ligger mitt emellan.
Vad är optimalt?
Etiska prioriteringar
Utifrån vårens diskussion om utebliven bedömning och vård av älde-äldre
har fler vårdats på sjukhus under hösten. Svår avvägning då de äldre
oftast inte klarar den akuta specialiserade vård som ges.
Etiska dilemma/press finns vid ECMO vården. Ålder har stor betydelse för
att klara denna vård. Svåra avvägningar måste göras.
Incitament till medarbetare
Incitaments till medarbetarna är viktiga för att de skall vilja och orka jobba
extra och för att förflyttas till andra arbetsplatser. När incitament tas bort
blir det svårare och missnöje uppstår.
I region Halland har deltidare fått direkt övertid och de hoppas man blir
kvar.
Läkemedelstillgång
De problem som initialt funnit med läkemedelstillgång har succesivt löst
sig. Dock är det höga priser på viktiga läkemedel. Har funnits regioner som
haft överskott av läkemedel, dessa har sålt till andra regioner.
Hallandsjukhus har bl.a. kunna köpa på sig ett lager.
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Samordning medicinska riktlinjer
Frågan hanteras i första hand inom NPO och RPO.
Lars Algotsson representera SSVR i NPO. Ett första RPO möte har
genomförts. Peter Asplund representerar Region Halland i gruppen och
kommer vid nästa möte att ge en rapport från arbetet.
Medicinsk utrustning
Problem har uppstått med infusionspumpar från Becton Dickinson då det
föreligger risk att steriliseringen inte är korrekt. Materialet är omedelbart
indraget för vidare utredning. Verksamheter får på olika sätt lösa de behov
som finns på andra sätt.
Regional nivåstrukturering
Socialstyrelsen har efter att sakkunniggrupperna rekommenderat område för
sjukvårdsregional nivåstrukturering skickat ut till sjukvårdsregionerna för
bedömning. Se förslag i bilagorna. Gruppen uppmanas att inkomma med
synpunkter. Spontana bedömningen är att patienter med svåra leversjukdomar
skickas direkt till Sahlgrenska och ev. vårdas de på Sus.
Ev. ytterliga synpunkter skickas till margareta.albinsson@skane.se senast 31
mars 2021.

Nästa möte
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