Södra sjukvårdsregionen

Chefsamråd hjärtvård inkl. thoraxkirurgi
2020-09-08 Digitalt möte

Deltagare
Lars Algotsson Sus ordf.
Dada Merdan Blekingesjukhuset
Pia Malmkvist Sus
Thomas Aronsson Sjukhuset Växjö
Margareta Albinsson SRVN
Frånvarande
Karim Sangeri Helsingborgs lasarett
Olof Svärd Trelleborgs lasarett
Olle Bergström Sjukhuset Växjö
Per-Anders Wiklund Centralsjukhuset Kristianstad
Waleed Surhan Sjukhuset Ystad

Anteckningar från förra mötet
• Delprojekt MRT har sitt nästa möte den 25/9. Lars Algotsson
kommer att delta utifrån Hjärtvårdens behov.
• Fortsatt viktigt med kvalitetssäkrade väntelistor och att skall vara
klart innan en patient sätts upp för åtgärd.
• Chefsamråd Bild och funktion har startat. Nästa möte är den 15/9.
Påverkan på verksamheten under pandemin
Verksamheten i Karlskrona har klarat sig relativt bra och börjar återgå till det
normala.
Räknar med att komma i kapp och bedömer att det finns kapacitet att ta fler
patienter för ablation rån Sus. Situationer har också blivit bättre då det skett en
nyrekrytering av thorax kirurgi från Uppsala.
Även sjukhuset i Växjö har klarat pandemin bra. Minskat remissflöde och
övergång till distansmöte har bidragit. Distansmöten kommer att bestå men vissa
patientkorten måste återgå till fysiska möten.
Sus har fått dra ner på verksamheten då medarbetare blivit flyttade till Covid vård.
Ökning med patienter i kön för ablationer, TAVI, m.fl. diagnosområden. Hjärtkirurgi
har inte ökat sin kö/väntetid nämnvärt. Ser ut som att man klarar vårdgarantin.
Tel kontakt med patienterna har varit räddningen medan däremot videomöten är
en större utmaning framförallt tekniskt.
Risk att det blivit ett uppdämt vårdbehov och verksamheterna kan räkna med en
ökad tillströmning under hösten.
Det som påverkar mest är att det finns risk för att cancerpatienterna går före vid
brist på op. salar och kompetens.

Region Skåne har startat en så kallad Normaliseringsprocess där verksamhet för
verksamhet går igenom för att om möjligt hantera de uppskjutna operationerna.

Covid rutiner
Om behov finns att komma närmare än 30 cm gäller visir. Patienterna har fått
komma in på undersökningsrum direkt och inte väntat i väntrummet. Om möjligt
Tel kontakt alt digitalt möte.
Tekniska bekymmer med telefonerna försvårar utvecklingen. Likaså kan
svårigheter att koppla upp sig via 1177 med bank id försvåra.
Olika taxor för olika mötesformer förvirrar för den enskilde. Telefonmöte är gratis
medan videomöte kostar. Kan vara olika i olika regioner.
Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
Under hösten är hjärtsvikt på remiss.
Kritisk ischemi är under process för beslut om uppstart.
Region Kronoberg har en samordnare för vårdförloppen. Region Blekinge har
också på gång en struktur för arbetet.
Region Skåne har beslutat att tillsätta process lederar för vårdförloppen. Oklart hur
de olika förvaltningarna kommer att organisera arbetet.
Stöd och behandling via 1177
Utveckling pågår inom 1177 med stöd och behandling. Flera områden är på gång
och piloter kommer att starta för vårdförloppen.
Till nästa möte skall Håkan Dennersten och Ola Winqvist bjudas in för att
informera om vad som är möjligt inom hjärtvården.
Hjärtmottagning Thoraxcentrum Karlskrona har deltagit i ett projekt enl.
Borgholmsmodellen som håller på att avsluta och rapport kommer ut om par
veckor.
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nara-vard-i-borgholm.html
https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Kan-Borgholm-modellen-blilosningen-for-framtidens-sjukvard/
film (del 1 och 2):
https://www.bing.com/videos/search?q=film+borgholmsmodellen&&view=detail&mi
d=0CEBC52024F556F434400CEBC52024F556F43440&&FORM=VRDGAR&ru=
%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfilm%2Bborgholmsmodellen%26qpvt%3Dfilm%2
Bborgholmsmodellen%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=film+borgholmsmodellen&ru=%2fvideos%
2fsearch%3fq%3dfilm%2bborgholmsmodellen%26qpvt%3dfilm%2bborgholmsmod
ellen%26FORM%3dVDRE&view=detail&mid=D1A0BB0572F7E60F3CF3D1A0BB
0572F7E60F3CF3&&FORM=VDRVSR
Europeiska guideline för hjärtsjukdom
Fördjupad presentation av Olle på nästa möte.
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Ny ordförande för chefsamrådet.
Lars Algotsson tackas för sin tid som ordförande och Dada Merdan välj till ny
ordförande.
Nästa möte
Ny tid kommer att skickas ut till gruppen.
Till nästa möte skall Patrik Tidén Sus bjudas in.

Margareta Albinsson
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