Södra sjukvårdsregionen

Regionalt chefssamråd barnsjukvård inklusive
neonatologi och barnkirurgi, Södra Sjukvårdsregionen
Datum:

Fredag 6 september 2019

Tid:

09.00 – 15.00 (fika 09.00 – 09.30)

Plats:

Hotel Statt Hässleholm

Deltagare:

Anna Bärtås
Anna-Karin Albin
Jacek Toporski
Elisabeth Olhager
Lena Ek
Björn Jönsson
Bo Selander
Christine Karström
Magnus Ljungcrantz
Josefine Roswall
Christina Clementson K

Växjö (förhinder)
Helsingborg
Lund (förhinder)
Lund
Ystad (förhinder)
Ystad
Kristianstad
Kristianstad
Karlskrona
Halmstad
Ordf. kunskapsgruppen

Protokoll

1. Klinikrunda / Alla
2. Utbildning
 ST-kurser i södra sjukvårdsregionen/Josefine Roswall
Gruppen beslutar att behålla nuvarande upplägg
3. Kunskapsgruppen
- Christina berättar om status
4. Neo

 Kuvöstransporter – Kristianstad/Bo Selander
- Bo berättar om ett patientfall, en situation när vi inte kunde få en
ambulans för kuvöstransporter pga att denna var på reparation.
Ytterligare en situation två veckor senare. Ytterligare en situation
när kuvösen ska hem efter en transport till Malmö. Avvikelser
skrivna. Hur lång tid ska det ta innan transportkuvösen kan
komma tillbaks? Disk med ambulansen om att barnpersonal ska
ordna tillbakstransport av personal och kuvös om inte
ambulansen tar med den direkt. Men HUR? Det direktivet som
finns skrivet känns svårt att följa. Elisabeth tar detta med Tommy
Uhlinder, transportansvarig för en gemensam skrivelse ang detta.

5. Övriga frågor
 Information om låsa journal/Christine Karström
- Christine berättar om att riskerna kring nuvarande rutiner att låsa
journal är lyft med koncernkontoret och Peter Adolfsson. De har
tagit våra argument på allvar och att det finns brister i
patientsäkerheten. Det är framförallt tidsaspekten med låsning på
två veckor samt den manuella hantering som krävs som är
riskfylld. De kommer att bedöma våra argument och genomlysa

-

behovet av en förändring av nuvarande rutin. Christine mailar VC
den mailväxling som förekommit med Peter Adolfsson.
Josefin är med i ett ungdomsråd på Inera, dit det finns möjlighet
att lyfta frågor.

 Ev synpunkter på Barnhälsovårds- och Epilepsiregistret.
T ex används det, inmatning lätt, får man ut egna och jämförande data,
användbart för kval.säkring/utveckling/ forskning? / Christina C Kockum
- Christina berättar att Barnhälsovården har goda exempel med
automatisk inrapportering. Epilepsiregistret används ute. Med SDV
kommer den automatiska inrapporteringen att underlättas.
 Förslag på sjukdomar som kan lämpa sig för Standardiserat vårdförlopp
(SVF). Det dras igång flera sådana nationellt och med finansiering.
- Christina C berättar att SKL har bestämt vilka SVF man nu ska
arbeta fram, ca ett 10 – tal. Fråga: skillnad mellan nationellt
vårprogram och ett Standardiserat vårdförlopp? SVF ska omfatta
hela vårdkedjan och flera vårdgivare. Bl.a stroke, sepsis och
reumatoid artrit är föreslagna från vuxenvården. Chefssamrådet
anser att stroke lämpar sig för SVF även för barn. Annat?
Föreslås överföring till vuxenvården, multisjuka barn som har en
svår utredningsgång och barn med insatser från olika aktörer
(BUP, Hab, Barnklin). Barnfetma? Swelife har medel och siktat in
sig på prevention, barnläkare finns med. NPO vill starta nationell
arbetsgrupp (NAG) för barnfetma, men i så fall behandlingsdelen
och med kontakter m Swelifes grupp. GBS – diskussioner pågår,
neonatologer finns med. Neo – Socialstyrelsen arbetar med ett
kunskapsstöd till neonatalvården och vårdkedjan samt
informationsöverföring. Elisabeth deltar i detta arbete. Det finns
planer på att göra barnhälsovårdens arbetsgrupp till en nationell
arbetsgrupp. Som nya områden för nationellt högspecialiserad
vård diskuteras IVA, svåra lungsjukdomar, medan misshandel
föreslås få nationellt kunskapscentrum.
 Vuxna överbeläggningar på respektive barn- och ungdomsavdelning.
/ Magnus Ljungcrantz – Hur har ni andra det?
- I Blekinge slimmad personalsituation på avd som också har hand
om akuten – stort antal vuxenpatienter som nu har ökat! Många
aspekter i detta, barnperspektivet, patientsäkerhetsaspekter mm
mm. Barn bemannat utefter att omvårdnaden sköts av föräldrarna
stor skillnad jfr med vuxen.
 Kl 13.00 Transporter av sjuka barn + syftet med chefssamråd.
/ Margareta Albinsson, processledare för bättre vård i södra sjv.regionen
- Lena Luts, medicinsk rådgivare och Margareta Albinsson är här
från Samarbetsgrupp som arbetar på uppdrag av Södra
Regionvårdsnämnden. Politisk styrgrupp. Transporter av små barn
är tittat på i. Behovet uppkom på grund av kritik när det gäller
transporter av små barn. SUS fått i uppdrag att arbeta vidare med
detta. Större barn över fem kg hur göra? Sällan förekommande,
vilka? osv. Framför allt barn upp till 3 år som är behov av
transporter, utmaning att få fungera. Behov av samarbete över ett
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större geografiskt område på grund små volymer. Hur upprätthåller
vi kompetensen? Förslag att göra journalgranskning.
-

Vad finns det mer för områden att titta på? Diskussioner kring
kirurgi för större barn och IVA platser/BIVA platser.

-

Presentation av delprojekt inom södra sjukvårdsregion som både är
slutförda och pågår.

-

Ledningsgruppen har på södra Regionvårdsnämnden utvecklat
chefsamrådens uppdrag. Finns det områden vi ska utveckla och
titta närmare på, var vi behöver samarbete. Chefssamråden har
bland annat till uppgift att identifiera områden där uttalat samarbete
leder till god och jämlik vård. Arbeta för att optimera
patentprocesserna avseende initiering, utredning, behandling och
uppföljning. Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten,
Följa upp beslutade arbeten. Verka för eventuella tvistesituationer.
Samverka med olika forum inom södra sjukvårdsregionen såsom
regionala programområden, samarbete för bättre vård, RCC samt
andra chefssamråd.

 Var ”står vi” angående ME/Björn Jönsson
- Detta är en grupp som vi kommer att få se mer av. Vem sätter
diagnosen? Man behöver titta på hur utredning ska ske. Vi
efterlyser ett gemensamt sätt att hantera denna patientgrupp. Kan
Södra sjukvårdsregionen på något sätt driva frågan? Christina tar
upp frågan med BLF. Föreläsning i ämnet:
https://magnetevent.se//Event/utmattningssyndrom-och-mecfs---nu-iumea-27531/#29880
 PANS / PANDAS och behandling med immunoglobulin / Magnus
Ljungcrantz
- Vi lyfter denna diskussion som är problematisk.
6. Nästa möte: 15 november 2019.
Vid datorn Christine
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Eventuellt:
Mer information
Läs mer om Samarbete för bättre vård på sodrasjukvardsregionen.se.
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