Minnesanteckningar chefssamråd Södra sjukvårdsregionen kvinnosjukvård 190308
Deltog: Jennie Roneus, tillträder 1/5 i Kronoberg, Rickard Claesson, avgående i Kristianstad
(tf Eva Cosmo), tf i Helsingborg Johanna Wagenius, Lena Ek Ystad, Maud Ankardahl Halland,
Marianne Gertzell Blekinge, Pia Teleman SUS. Akademisk representant Stefan Hansson Lunds
universitet
1. Runda – bemanning, tillgänglighet, glädjeämnen och utmaningar. Hur ser det ut inför
sommaren?
Halland: lättare bemanna norr än söder. Ok tillgänglighet. SPURinspektion i maj. En
hyrläkarlinje/v. Staliga satsningen har gett ett utmärkt bristningsprojekt, psykisk ohälsa,
förlossningsrädsla, fetma diabetes. Inga pengar från statliga satsningen 2018.
Växjö: mycket omsättning på chefspositioner. 2 hyrläkarlinjer/v. 2 förlossningsrum måste
stängas i sommar troligen. Viss brist på specialistläkare.
Helsingborg: två förlossningsrum stängda helger pga bemanning. Ingen ökning av
hänvisningar. Många byggprojekt utmaning. Hygglig läkarbemanning, hyrläkare periodvis.
Ystad: ett förlossningsrum temporärt akutopsal pga hissrenovering. Påbörjat projekt med
”liggakvarrum” som eventuellt sedan utvidgas. Man har kunnat bemanna med koordinator
dygnet runt. Inga pengar från statliga satsningen 2018
Blekinge: läkarbemanning en utmaning. 3 hyrläkarlinjer i sommar. 3 EU-läkare på väg in. Ok
tillgänglighet och barnmorskebemanning. Inga pengar har tilldelats 2018 från statliga
satsningen.
Kristianstad: hygglig läkarbemanning, tunt med obstetriker. 2 EUläkare på väg in. Utmaning
med barnmorskebemanning i sommar. Hyrläk och hyrbm periodvis. Brist på
operationskapacitet=tillgänglighet.
SUS: tillfälligt svårare att läkarbemanna pga hög graviditetsfrekvens och mer
forskningsmedel. Aldrig hyrläkare eller bm. Utmaning bmbemanning i Lund som det ser ut
hittills. Delar av satsningen har kommit 2018, använts bl a till att dubblera primärjourslinjen i
Lund och fortsatta utbildningssatsningar. BB Hemma har precis starta med
telefonuppföljning och hembesök i Malmö stad hos mammor med tidig hemgång.
Diskuterades hur redovisningen av den statliga satsningen där största utdelningen till
regionerna hittills varit just 2018. I Skåne gjordes redovisningen om utan medverkan av
verksamheterna.
2. Hur går arbetet i Nationella Programområdet – högspecialiserad vård, arbetsgrupper för
kunskapsstyrning etc. Hur ska vi arbeta regionalt (expertgruppen förlossningsvård,
gyngrupp?)?
Pia sammanfattar, se bifogad fil
3. Hur tillgodoser vi behovet av kirurgisk träning och erfarenhet av att ha blandad
gynmottagning för våra ST-läkare
Är nog störst utmaning för universitetssjukhuset. Vi hoppas på opkapacitet i Trelleborg men
det kräver fler specialister också.
4. Defekta spiraler Eurogine
REg Skåne upphandlat Novaplus (alltså ej NOvaT) varav flera batcher 2015 var defekta. När
de nu tas ut lossnar armarna intrauterint. Klart ökade kostnader förknippade med detta.
5. Bildlagring av gynekologiskt ultraljud – hur gör vi?
SUS lagrar på Syngodynamics men vill lagra 3D i –viewpoint. Vi ska ordna så att man kan lagra
från gynmottagningen också. Halland lagrar allt i syngodynamics. Blekinge i viewpoint o Ystad

i Syngo. Ultraljudslösning finns ännu inte för SDV (Skånes Digitala vårdinformationssystem)
som implementeras i slutet av 2020.
6. Stefan kommer troligen att närvara som akademisk representant och därmed finns det
möjlighet att diskutera samarbete även på den fronten.
Önskemål framkom om information om olika forskningsprojekt där eventuellt STläkare kan
ansluta för sina vetenskapliga arbeten.
7. Idéer – önskemål på ämnen SFOG 2020 med SUS som värd
Riktigt bra och spektakulära plenaföreläsningar
Internationellt perspektiv
Preeklampsi och luftföroreningen pågående forskning

8. Tid och ort för nästa möte
24/10 i Ystad, Lena bjuder in tillsammans med Marie Carlsson Fagerberg medicinskt
ledningsansvarig.

Worldish
SDV?
Swepis-resultat?

Remittering av meshproblematik?
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