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Syfte med dagens möte
Chefsamrådet har ett fastställt uppdrag från SSVR.
https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/chefsamrad/
För att samarbete behöver man mötas och få en relation till varandra.
Facilitera Kunskapsstyrning
Att omsätta de frågor som diskuteras till aktiviteter i den egna verksamheten.
Ordförande för chefsamrådet
Lars Algotsson fortsätter tills vidare.
Nationell högspecialiserad vård
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
Sus har utvecklat en rutin för stor delaktighet som inkluderar övriga Skåne och Blekinge,
Kronoberg och Halland. Krävs samverkan inom SSVR.

MR
Brist på MR service. Ett delprojekt kommer att starta inom ramen för Samarbete för bättre
vård med Niklas Mårtensson som ordf. Hjärtvårdens behov kommer att inkluderas i
uppdraget.
Krav på kvalitetssäkrade väntelistor
Viktigt med gemensam hållning kring vad som skall vara klart innan en patient sätts upp
för åtgärd. Remisser där patienten inte är färdig förberedd kommer att skickas tillbaka.

Vårdekonomi – incitamentmodell/kö miljard
Viktigt att uppnå målen för att kö miljarden skall falla ut. Viktigt också vid ev. ansökan om
högspecialiserad vård.
Tillgång till akut angiografi/intervention
Brist på tillgång till angiografi i SSVR. Kan ett rullande ansvar vara en lösning?. I Swedeheart är en kvalitetsindikator på 72 timmar.
Saknas ett chefsamråd inom röntgenverksamheten i SSVR där denna typ av frågor kan
diskuteras. Frågan om chefsamråd är lyft till ledningsgruppen i SSRV

Brist på vårdplatser
Många äldre som inte kan gå hem eller skickas tillbaka till hemsjukhuset medför
svårigheter att behandla nya patienter.
Behov finns av ”förvårds/eftervårds enheter”. Denna typ av enhet finns b.la. i Ystad där
den bemannas i huvudsak av undersköterskor. Kan ”Orup” återuppstå?
Finns också behov av övervakningsplattser för patienter från andra sjukhus som skall
göra underökningar på Sus. Utredning pågår på Sus.
1177 – Appar – stöd i behandling
Utveckling pågår inom 1177 med olika former av distans monitorering
Utveckling behövs av IT baserat stöd. Till nästa möte skall Håkan Dennersten bjudas in.
Flimmer ablationer
Delprojektet Flimmer ablationer är rapporterat till södra sjukvårdsnämnden 3/10 2019.
Beslut SRVN 2019-10-03
Europeiska guideline för hjärtsjukdom
Dessa bör behandlas i relevant Nag/Rag nationell och eller regionalt.
Finns en Nag för sekundärprevention som Olle Bergström deltar i. Särskilda hänsyn
måste tas till multisjuka äldre. Svensk vårdprogram under framtagande.
Lipidsänkning, Flimmer Screening. Frågan får återkomma.
Nästa möte
5/5 2020 kansliet i Lund

Södra sjukvårdsregionen

