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Växjö

Utbildning
Schema ST-utbildningar söder
Studierektorsgruppen hade ytterligare några synpunkter kring formuleringarna för våra
riktlinjer ST-kurser. Schema och riktlinjer för ST-kurser i södra sjukvårdsregionen är nu
uppdaterad efter synpunkter från studierektorsgruppen. Skickas ånyo på remiss till
studierektorerna.

Kunskapsgrupperna
NPO information om kvalitetsregister BORIS, SNQ, CPUP, Barnep som har fått fortsatt
finansiering.
Covid-vaccinationerna kryper ner i åldrarna. Läkemedelsverket bevakar. Vaccination får
bara ordineras av läkare.

Digitala patientmöte
Rekommendationer om hur dessa ska utformas bör utredas och riktlinjer bör skrivas. Alla
på mötet idag är eniga om att arbetet runt detta bäst sker nationellt.
Elevhälsan
Barnläkarbedömningar behövs i elevhälsan. Barn med komplexa problem drar stor nytta
av samverkan med elevhälsa. Peter Almgrens utredning, sammanhållen vård av barn, är
publicerad. Där framgår det bland annat att ett Nationellt hälsovårdsprogram för barnoch unga ska finnas.
Lilla barnsmärtguiden
BHV har uppmärksammat att det finns en guide som heter ”Lilla barnsmärtguiden”, där
det finns felaktigheter.
Hermods yrkesutbildningar
Hermods yrkesutbildningar har tagit fram ett utbildningsprogram för barnsköterskor, se
bilaga. Ingela Glimstedt, affärsutvecklare på Hermods vill gärna ha återkoppling från
verksamhetscheferna om innehållet i programmet (se mejl från IG, svara henne gärna).
PEWS
Halmstad har infört PEWS. Sus på väg in runt den 1 oktober 2021. Kristianstad startar
nästa vecka.
Nomineringar till expertgrupper
Karin Norberg, barnneurolog och Elisabeth Olhager är nominerad till expertgrupp om
dödsbegreppet inom barnsjukvården.
Postcovid
Postinfektionsmottagning för barn och unga med långvariga symtom efter infektion/Covid
har startat upp vid Sus. Se bifogade riktlinjer för denna mottagning.
Planerat möte med Socialstyrelsen om köerna inom barnkirurgin
Sos håller på med en rapport om hur barnen har påverkats under pandemin. Har
förändrats mer för barnkirurgin än vuxenkirurgin. Rapport kommer.
Socialstyrelsen utreder om svårep, neurmetabol, BIVA, ECMO ska vara NHV.
Medicinteknisk grupp inom NPO vill gärna få in tips om nya viktiga produkter. Information
finns på Janusinfo.com.

Neo
Inget nytt sedan föregående möte.

Avstämning
Rapport från våra verksamheter, som präglas av att barnsjukvården, är belastad med att
framför allt vårda vuxna på barnenheterna och/eller att låna ut personal till covidvården
för vuxna.

Övriga frågor
Uppföljning av barnkonventionen blivit svensk lag
Barnkonsekvensanalyser är bra att göra, speciellt uppskattade SKR den
barnkonsekvensanalys som gjordes på Sus utifrån pandemins effekter på barnsjukvården
våren 2020.
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Höstens mötestider
Vi beslöt att ha tre möten under hösten, eftersom alla upplever stort värde av att träffas.
Datum är den 3 september (10-12), 22 oktober (fysiskt) och 3 december (10-12).
Förhoppningsvis kan den 22 oktober vara ett fysiskt möte.
Vid anteckningarna
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