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Klinikrunda
• Ystad: rekryteringssvårigheter, i övrigt inte så mycket nytt att rapportera
• Helsingborg: OK situation, kunnat nyrekrytera. Vissa lokalmässiga problem i covidtider då barnakuten ligger mitt i sjukhusets byggnad
• Växjö: OK läge, lågt inflöda av akuta patienter till barnkliniken. Hög belastning i
vuxenvården med cirka 40 slutenvårdade patienter. Håller på med certifiering
enligt Barnanpassad vård
• Lund neo/barnkir: hög belastning på BIVA en period. Utbrott av covid-19 på en
barnkardiologavdelning. Barnverksamheterna hjälper till i vuxenvården och
helheten tar en del energi. Bekymmersamt att BIVA:s läkare (13 st) nu går över
och jobbar på vuxen-IVA, är det rimligt/rätt prio? Påverkar förutsättningarna för
intensivvård för barn för hela regionen
• SUS VO barnmedicin: tufft läge utifrån covid-19-situationen, även här krav på
bemanning av vuxenplatser framför allt i Malmö
• Kristianstad: stort fokus på pandemin, tufft läge, 37 slutenvårdade covid-19vuxenpatienter. Haft några barn med covid-19
• Halmstad: Ligger något senare i pandemin? 20 slutenvårdade covid-19-patienter.
Hjälper till med bemanning i vuxenvården. Stort problem med att ny
transportkuvös inte går att använda i nyinköpta ambulanser
• Karlskrona: OK situation, hjälper till i vuxenvården. Ombyggnation av
neonatalavdelningen är mycket snart klar vilket ger bättre plats och vårdhygien

Pandemifrågor – allmänt
Pandemin påverkar barnsjukvården framför allt indirekt på många sätt. Finns behov av en
barnkonsekvensbeskrivning. Det ser lite olika ut i olika delar av regionen hur
barnverksamheterna tas med i helheten och hur stor förståelse det finns för att barns
situation behöver tillgodoses trots att pandemin främst drabbar vuxna.
Barnsjukvården är uppbyggd på många små och i sig sårbara ”subsystem” som lätt
rubbas.
Christina C-K rapporterade att flera myndigheter nu analyserar pandemins effekter på
barn. Skåne har även gjort en barnkonsekvensanalys.
Beslut: Christina tar med till NPO som redan diskuterar detta.
ST-utbildning och kurser
- Arvode till föreläsningarna. När vi började med de regionala kurserna bestämdes det på
chefsnivå att föreläsarna skulle få 1500kr. I många fall har föreläsarna inte tagit ut ngt
arvode, vilket gjort att kostnaderna för kurserna varit låga. Hur göra?
Beslut: vanligen anlitas egna föreläsare och de gör jobbet på arbetstid utan arvode,
externa föreläsare kan erbjudas arvode.
- En del kurser har haft få deltagare, vilket gör att en del ställts in. Om man ställer in så
riskerar man att ST-läkarna kommer back i sin utbildning och inte blir färdiga specialister.
Beslut: Kurser kommuniceras ut i det nationella studierektorsnätverket när det verkar bli
få deltagare för att så långt det bara går inte ställa in. Chefsnätverket tillsammans fattar
beslut om att ställa in, inte en enskild verksamhetschef. Digitala kurser bör erbjudas
parallellt med fysisk kurs.
- Förslag på en administratör, en i södra sjukvårdsregionen som kan sköta anmälningar,
bokningar av lokal, ekonomi kring kurserna.
Beslut: Nej. Finns ofta stöd att få inom regioner?
- De regionala kurserna är inte granskade. Förslag är att studierektorsnätverket granskar
kurserna för att se att kurserna uppfyller delmålen.
Beslut: Nej till granskning av studierektorer. Ett förtydligande görs i riktlinjen för
kursarrangörer att kurserna ska utgå från målbeskrivningen och detta ansvarar
kursledningen för. Feedback kan gärna lämnas från ST-läkare och studierektorer.
Intensivvårdstransporter mellan sjukhus av spädbarn efter nyföddhetsperioden
Bo S/Kristianstad. Sällanhändelse att transportera späda barn efter neonatalperioden (6
mån-2 år) och svårt organisera på mindre sjukhus både gällande kompetens och
utrustning. Barnläkare eller anestesiolog? Anestesiologer på länssjukhus har allt mindre
erfarenhet av barn på grund av centralisering av barnanestesier. Barnläkare har inte
utbildning i transporter efter neonatalperioden. BabyPod kan användas för barn upp till
åtta kilo, används idag i Skåne, främst mellan Malmö och Lund. Riskanalys gjordes innan
införandet och skickas ut till gruppen.
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NPO/RPO/LPO
Rapport från Christina C-K/NPO
• Peter Almgrens utredning pågår enligt plan och upplevs positiv och ha potential att
förbättra struktur för barns hälso- och sjukvård
• Vad ska NPO jobba med framåt? Idéer kan lämnas till Christina. En nationell
arbetsgrupp gällande pandemin kommer att tillsättas
• Long-covid – nationell utredning pågår
• Ett antal nomineringar har lämnats till NAG.ar, redovisades
• RPO:s arbete har nu mer karaktären av informationssystem för att nationella
arbeten ska nå ner lokalt
• Child-check diskuterades på RPO och gruppen är intresserad av att testa i hela
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Fråga från Elisabeth O/Lund om hur barns behov bästa ska belysas i detta system – ska
barnrepresentanter finnas i varje grupp eller ska en barngrupp ta alla barnfrågor? Eller en
mix? Frågan har diskuterats i flera sammanhang och landat i att en samlad barngrupp ger
bäst förutsättningar, men att barnperspektivet behöver bevakas i ett antal ytterligare
grupper eventuellt genom att adjungera in barnspecialister.
Kan barnkonsekvensanalyser samlas någonstans nationellt? Finns flera exempel nu,
VGR har gjort en angående digitala vårdmöten för barn.
Diabetesteknik och GDPR
Josefin R/Halmstad. Finns problem i tekniken med de senaste hjälpmedlen (senaste
pump och kontinuerlig blodsockermätare) och GDPR. Programvara kan inte laddas ner
vilket vållat problem. Detta kan inte lösas lokalt, skrivelse ska vara gjord från diabetologer
enligt Helena E-L.
Testning covid-19
Fråga från Björn J/Ystad. Testas barn på barnakuten som inte läggs in? Lokala
rekommendationer, vi gör lite olika. Exempel: På Sus (Malmö och Lunds akut) testas vid
stark misstanke eller vid stor sannolikhet att barnet kan komma att bli inlagd. Vid
inläggning testas patienter med infektionssymtom. Barn som ska opereras ska vara
provtagna och detta utförs på hemsjukhus.
Influensavaccin
Brist på vaccin i hela regionen, riskgrupper prioriteras, personalvaccinationer pausade hos
de flesta.
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Kommande möten
• 12 februari klockan 9-12, videomöte via Teams
• 7 maj klockan 10-12, videomöte via Teams
För chefssamrådet 2020-11-20

Anna Bärtås

Mer information
Läs mer om Samarbete för bättre vård på sodrasjukvardsregionen.se.
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