Södra sjukvårdsregionen

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

Fredag 15 november 2019

Tid:

09.00 – 15.00 (fika 09.00 – 09.30)

Plats:

Hotel Statt Hässleholm

Inbjudan:

Anna Bärtås
Anna-Karin Albin
Helena Elding
Elisabeth Olhager
Lena Ek
Björn Jönsson
Anita Larsson
Bo Selander
Christine Karström
Magnus Ljungcrantz
Josefine Roswall
Christina Clementson K

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

Minnesanteckningar


Klinikrunda – laget runt



Utbildning
 Josefine Roswall
ST-kurser som genomförts har varit välbesökta, verkar fungera väl och
upplevs vara av lagom frekvens.



Kunskapsgruppen
 Christina K – genomgång av senaste informationen som skickats till oss
per mail angående nomineringsprocessen: Sjukvårdsregionala processer
för nominering till nationella arbetsgrupper (NAG). Allmän diskussion kring
nomineringsprocessen och behovet av tvärprofessionella perspektivet. Har
hittills rört sig om ffa läkarnomineringar. Funderingar framkommer kring
geografin och att inte någon instans ”dräneras” på resurser. Upplevs att det
finns ett behov av att kartlägga hur det ser ut i södra sjukvårdsregionen
gällande nomineringar.
 Till arbetsgruppen i BHV är Helena Nyström Kronoberg, Johanna Tell
Blekinge och Mariette Derwig Skåne nominerade. Fler professioner behövs
som psykolog, dietist, logoped samt ev ytterligare ngn barn-ssk, BHV-ssk.
 Även disk kring nominering till långvarig smärta.

 Frågor rörande neonatal
 Elisabeth O:
 Uppföljning av den statliga förlossningssatsningen inom
neonatalvård och förslag till indikatorer: tillgänglighet (nekad
vårdplats, flytt av mamma med intrauterint barn), flytt av pat pga
brist på vårdplats samt amning vid utskrivning. Diskussion kring
vem som kan ge svar på statistik gällande mammor som flyttas pga
platsbrist på neo.
 Information kring läget med transportteamet från SUS: krav på
optimal läkarbemanning och sskbemanning vilket kräver resurser.
Diskussion kring ett nationellt samarbete gällande transportfrågan,
upphandling av kuvöser på nationellt plan.
 Information från Transcentmötet 23/10.


Övriga frågor:
 Anita L: Vikten av att använda vårdplatserna i Ystad lyfts. Att tänka
på vid vårdplatsbrist ffa på SUS.
 Elisabeth O: Information kring läget inom barnkirurgin. Långa köer.
Fler op-möjligheter ses över, ev kan man använda sig av Ystad bl
a. Kösatsning görs.
 Anna B: Genomgång av hantering av inkommande remisser. I
Kronoberg görs remissbedömning i grupp, ca 20 min, efter
morgonmötet. 10-20 remisser per dag hinner man med. Bra
hantering avseende utbildningsklimatet.
 Josefin R: Information från Halland avseende Ungdomsråd i
barnkonventionsanda. Barn och Ungdomar i åldern 12-18 år som
träffas 1 gång per månad tillsammans med VC och en ssk.
 Christin K: Vision att inte separera mamma barn. Hur ser det akuta
omhändertagandet av barnet ut på förlossningen? Sker det på
förlossningsrummen? Ej i Kronoberg och ej i Halland men på övriga
enheter.
 Anna-Karin A – Mat till föräldrar till barn som ligger inlagda – vi gör
olika i olika delar i regionen. A-K lyfter detta inom sin förvaltning.
 Disk kring medicinsk diagnostik gällande barn - hur ser det ut med
refområden, metoder, evidens, för barn. Vi behöver vara engagerade
och bevaka att det som finns och det som nyinskaffas i metodväg är
barnanpassat. Kronoberg är en förebild gällande att ha ett aktivt
förhållningssätt här – t ex har man verkat för att ta bort diagnostiska
metoder för vissa grupper som laktosprovtagning och IgE för
födoämnen för PV läkare.
 Påminnelse om barnveckan som 2020 är i Växjö.
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 Mötesdatum för våren 2020.
2020-02-14
2020-04-24
2020-09-04
2020-11-20

Vid pennan

Anna-Karin Albin
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