Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionalt chefsamråd
gynekologi och obstetrik
Mötesanteckningar 2020-02-27
Agenda chefssamråd kvinnosjukvård Södra sjukvårdsregionen 200227
Skypemöte
Närvarande: Birgitta Friberg (för Marianne Gertzell) Blekinge, Andrea Gärtner
Kristianstad, Johanna Wagenius Helsingborg, Maud Ankardal Halland.
Icke närvarande: Marie Carlsson Fagerberg Ystad tf VC, Jennie Roneus Växjö
1. Runda – dagsläge bemanning. Sommar. Särskilda glädjeämnen och utmaningar
Blekinge: läkarbemanning med hjälp av hyrläkare gott om STläkare. Några
specialister slutat. Förlossningen hyggligt bemannad och man räknar med att klara
sommaren.
Halmstad: adekvat läkarbemanning och barnmorskebemanning. Försöker
bemanna för induktion v 41, klart i höst.
Kristianstad: hyfsat läkarbemannat men fattas lite specialister. Sommaren klaras
med hyrläkare. Svårt med barnmorskor, många har gått till kommun. Domen mot
barnmorska på förl tagit hårt i verksamheten. Bemanningsbarnmorskor i sommar.
Man märker av fler besök för v 41 och minskade fosterrörelser och ska starta upp
ett spår till för bedömningarna.
Helsingborg: Bra med läkare, i grunden bar bmbemanning men många
gravida/förlediga.
SUS: läkarbemanning går ihop, vi har kunnat öka barnmorskebemanningen på
förlossningsavdelningarna men är inte i mål än. Oro inför sommaren, stort uttag av
föräldraledighet. Mycket arbete med v 41, polikliniska induktioner.
2. NPO-rapport. Pia
Högspecvård (NHV): beslut om endometrios väntas i mars dock endast 4 istället
för 5 som sökt. Väntas också beslut om att skicka ut de andra som varit på remiss.
Gravida med hjärtsjukdom kommer inte att bli föremål för NHV.
Nationell arbetsgrupp startar inom närmaste 2 veckorna för riktlinjer induktion v 41.
3. RPO södra sjukvårdsregionen.
Vore det effektivt att slå ihop med chefssamrådet; kanske något fler möten dock?
Representanter med beslutsmandat behövs.
Mötet var överens om att detta är en bra idé. Samma representanter samma
mötesdag men chefssamråd som ett separat möte och RPO som ett. Reg Skåne
gör om kunskapsstyrningsorganisationen med LPO och en regional styrgrupp som
formellt ska besluta om alla regionala riktlinjer. Kunskapscentra kommer att
försvinna.
Pia tillfrågar Christer Lindbladh och Sven Oredsson om detta arrangemang är ok,
återkommer sedan till gruppen.

4. Utökat samarbete i regionen med anledning av NHV endometrios och kanske
annat. Hur ser operationskapacitet och köer ut? Önskat arbete från direktören
Södra sjvregionen.
Se mail som bifogas. Gruppen utser representanter från varje klinik för att
kartlägga behovet av eventuell ”balansering” av gynkirurgi för att åstadkomma
liknande väntetider i hela södra sjvregionen med anledning av om SUS får NHVuppdrag endometrios. Viktigt att ha så enkel logistik som möjligt och tillse
STundervisning.
I gruppen ska ingå: SUS: Charlotte Hellsten sektionschef gynekologi, Hbg: Andrea
Stuart sektionschef gynekologi, Kristianstad: Ulrika Klemets ansvarig gyn.
Halmstad och Blekinge återkommer med namn.
5. Nästa möte
Skypemöte före sommaren: 27/5 15.00. Maud A sammankallar.
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