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Uppföljning av läget för flimmerablationer inklusive ev. satsningar på fler
lab. på Sus och i Karlskrona
Uppföljningen av läget för flimmerabolitioner i Södra sjukvårdsregionen visar på fortsatta
köer och för liten kapacitet. Även om de två klinikerna på Sus och Karlskrona kommer
upp i maxkapacitet räcker detta inte för att möte behoven.
För att klara behovet behöv 1400 ablationer Sus och 400 ablationer i Karlskrona.
För att klara efterfrågan från Halland kommer Region Skåne att upphandla ablationer. Sus
har också äskat utökning med ett lab. Även Thoraxkliniken i Karlskrona tittar på
möjligheten att utöka i första hand för att nå sitt maxantal.
HS direktör Kjell Ivarsson Region Blekinge och förvaltningschef Björn Ekmehag har
efterfrågat en gemensam analys om det framtida behovet i Södra sjukvårdsregionen samt

bedömning av ev. framtida investeringar. Mycket av underlaget finns redan men behöver
sammanställas för rapport till ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen.
Regionvårdskansliet formulerar ett uppdrag och en grupp med representation från de
fyra huvudmännen tar fram analysen.

Covid 19
Läget fortsatt ansträngt och fortsatt stor spridning i befolkningen.

PCSVF (Peroncentrerade och sammanhållna vårdförlopp)
Hjärtsvikt – nydebuterade och kritisk benischemi är godkända.
PCVF innebär ett standardiserat omhändertagande. Varje huvudman har på olika sätt
stödpersoner utsedda för att stödja arbetet.
För nydebuterade med hjärtsvikt finns en tydlig rekommendation för hur utredningen
skall göras. Viktigt att patienten identifieras snabbt och kommer in i rätt utredning spår
och att PV får en tydlig rekommendations för fortsatt behandling. Stort ansvar på PV.
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlo
pp/godkandavardforlopp.1004.html

Europeiska guidelines för hjärtsjukdom
Olle Bergström presenterar resultat i RIKS-HIA 2020. Se bilaga.
Antalet hjärtinfarkter går ner. Hittills kan man inte se att patienterna kommer in för sent
på grund av pandemin.
Spridning på resultaten i SSVR. Kronoberg det enda regionen som inte gör PCI.
Frågetecken på varför PCI inte görs nattetid på alla sjukhusen. Vidare analys behöver
göras på behandling och vårdtider.

Aktuellt från NPO och RPO
Fredrik Scherstén presenterade arbetet i NPO hjärtsjukdomar. Se bilaga.

Regional nivåstrukturering enl. utskick från
Social styrelsen har skickat ut för bedömning om rådet som inte blir NHV men som
behöver bedömas för ev. sjukvårdsregional omfördelning.
Dilatation av mitralis stenos, Kateterburen mitralis intervention, PVL-slutning, LAAO
(förmaksplugg) och PFO-slutning
Samtliga områden är redan koncentrerade till Sus förutom dilatation av mitralis som
skickas till Linköping. Samtliga områden är små volymer.

Vård i rörelse
Regeringskansliet och Södra sjukvårdsregionen bjuder in till digital konferens den 11/6 på
em. Se program och anmälningslänk.
Vård i rörelse – inbjudan till digital konferens 11 juni 2021 (pdf)
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