Södra sjukvårdsregionen

Chefsamråd gynekologi och obstetrik
Mötesanteckningar 2021-04-13
Digitalt möte via Teams.

Närvarande:
Johanna Wagenius, Maria Nygren, Jennie Roneus, Andrea Borgström, Maud Ankardal, Pia
Teleman, Bodil Ehn, Anette Åsare (chefssekr. Hbg) samt föredragande: Charlotte Hellsten
och Margareta Albinsson.

1.

Rapport från delprojekt 24, benign gynekologisk kirurgi.
SUS har ansökt om och tilldelats NHV endometrios. På grund av långa väntetider till
operation på SUS behöver man också få ut viss kirurgi. Representanter från alla
sjukhus i Södra sjukvårdsregionen har gemensamt kommit fram med ett förslag om
”Remiss direkt”, där inkommande remisser till SUS bedöms och omfördelas till de
andra sjukhusen. Man räknar med att skicka i snitt 83 remisser per månad och av
dessa leder ungefär en tredjedel till operation. Vissa ekonomiska aspekter har lett till
att beslutet har dröjt, men Hälso-och sjukvårdsnämnden är beredda att ta upp
ärendet i maj eller juni. Överenskommelse med Skåne och övriga regleras genom den
prislista som finns.
Man har även diskuterat om patienten ska omfattas av resegaranti och frågan har
lyfts till Skånetrafikens nämnd för beslut.
Det kommer att ta tid innan allt faller på plats och det är väldigt viktigt att
informationen går ut till berörda läkare och operationsplanerare på respektive
sjukhus.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill få uppföljning på sitt första möte i september samt
efter ett år.

2.

Föregående minnesanteckningar, kort genomgång och läggs därefter till
handlingarna.

3.

Covid-läget
Växjö: Antalet inneliggande dubblerades över påsken, från 15 till 30 patienter. Två
covid-avdelningar öppnade inom loppet av 1,5 vecka. I dagsläget endast akuta och
prioriterade operationer.
Alla inom slutenvården är vaccinerade.

Besöksrestriktioner – ingen partner på BB, ultraljud/MVC, dock med vid förlossning.
Sommarbemanningen ytterst bekymmersam. Svårt att få tag i
bemanningsbarnmorskor.
Halland: Läget har varit stabilt i flera veckor med 30 – 40 patienter inlagda, ett fåtal
på IVA.
Merparten av personalen har fått åtminstone en dos vaccin.
Besöksrestriktioner – man följer besöksrestriktionerna, ingen partner på BB.
Sommarbemanningen ungefär som vanligt, ser lite bättre ut i Varberg, tuffare i
Halmstad. Svårt att få tag i bemanningsbarnmorskor.
Ystad: Lugnt läge vad gäller covid-smittade på förlossningen.
De elektiva operationerna är igång för fullt just nu.
Besöksrestriktioner – man följer besöksrestriktionerna.
Sommarbemanningen ser ganska bra ut. Man klarar det med befintlig personal, inget
behov av bemanningsbarnmorskor.
Kristianstad: Covid-läget i nordöstra Skåne är besvärligt med en ökning av antalet
covid-patienter. Man har öppnat fler covid-platser. Även besvärligt på gynavdelningen med många utlokaliserade patienter. Hela operationsverksamheten
upplever stora problem med begränsad salstilldelning p.g.a. uppsägningar, vilket har
lett till långa väntetider.
Vaccinationerna inom slutenvården är i stort sett klara.
Besöksrestriktionerna följs, och man upplever färre klagomål på BB. Antigentester
görs, partner med vid förlossning/kejsarsnitt, ej på BB eller ultraljud. Fem
förlossningsrum kommer att hålla öppet under sommaren.
Sommarbemanningen bekymmersam. Nyutexaminerade barnmorskor, vilket leder till
fördröjning. Redan mycket övertid. Svårt att få tag i bemanningsbarnmorskor.
Blekinge: Covid-läget stabilt men IVA hårt belastad, även med en del uppsägningar.
Sämre tilldelning av op-salar. I dagsläget endast 26 vanliga (ej covid) vårdplatser
lediga, och många utlokaliserade patienter på gyn-avdelningen, vilket har lett till en
del sjukskrivningar.
Vaccinationerna startade bra men tog sedan tvärstopp. Planerad start v. 17 igen.
Besöksrestriktioner – partner ej med vid ultraljud, men är med vid förlossning och
första dygnet på BB p.g.a. att antigentester görs.
Sommarbemanning - ???? (Tillfälligt utslängd från Teams så detta missades).
SUS Malmö/Lund: Covid-läge med cirka 100 patienter inneliggande, 15 på IVA.
Begränsad op-kapacitet.
De flesta är vaccinerade.
Besöksrestriktioner – besöksrestriktionerna följs, ej partner med på ultraljud eller BB,
bägge antigentestas.
Sommarbemanningen tuffare än förra året. Inga långa ledigheter. Brist på personal
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då många är föräldralediga. Det finns även en oro för gravid personal i v. 20 – 36,
svårt med bedömning.
Helsingborg: Ganska stabilt covid-läge, cirka 20 – 25 inneliggande patienter. CovidIVA avvecklad, och operationsverksamheten har satt igång igen.
De flesta är vaccinerade, förutom en del administrativ personal.
Besöksrestriktioner – samma besöksrestriktioner gäller som i övriga region Skåne.
Sommarbemanningen ser ut som den brukar, många föräldralediga, men vi är ganska
bra bemannade även om det saknas vissa pass.

4.

Kompetensförsörjning obstetriskt ultraljud
Genomgång av hur läget ser ut gällande läkarkompetens inom området.
Halmstad/Varberg: Man har en duktig läkare som utbildar läkare och barnmorskor,
så man upplever inget stort bekymmer.
Växjö: Tufft på läkarsidan. Man har behov av tre, men har endast två kompetenta
varav en är sjukskriven, samt en läkare under tidig upplärning. På barnmorskesidan
kommer man att utöka med en tjänst.
Karlskrona: Någorlunda stabilt. Man har en kompetent ultraljudsläkare samt en
under utbildning som är föräldraledig för närvarande.
SUS: Svårt läge då många har utbildats, men flera har försvunnit.
Ystad och Kristianstad: Brist på erfarna ultraljudsläkare, men det finns yngre läkare
under utbildning.
Helsingborg: Ingen brist på läkarkompetens i nuläget, men en läkare går i pension till
sommaren och oklart hur mycket han kommer att arbeta i höst.
Samarbete inom hela Södra sjukvårdsregionen diskuteras. Önskvärt om man hade
kunnat hjälpa till digitalt. I Skåne kan man dela ultraljudsbilder via Syngo, men inte i
Blekinge eller Kronoberg. Man inväntar utvärderingen av Tricefy som testas på SUS,
och där Kronoberg redan har ett avtal. Vi får återkomma i frågan.

5.

Övrigt
Läget i Blekinge
Mycket oro hos personalen över hur det ska bli framöver gällande
canceroperationerna då det saknas tumöroperatörer.
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SDV
Arbetet har rullat på bra, men bekymmersamt vad gäller GDPR och hur man ska lösa
lagring av patientuppgifter i molnet samt läkemedelshanteringen. Arbete med detta
pågår, men gör att projektet kommer att försenas. Ystad kommer att bli pilot, med
planerad uppstart i slutet av april 2022. Övriga kommer därefter att starta upp cirka
ett halvår senare.
6.

Nästa möte
Bestäms att nästa möte hålls via Teams den 15 juni kl. 15.30. Växjö står för
ordförandeskapet.
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