Södra sjukvårdsregionen

Chefsamråd hjärtvård inkl. Thoraxkirurgi
2020-12-08 Digitalt möte

Deltagare
Dada Merdan Blekingesjukhuset ordförande
Lars Algotsson Sus ordf.
Thomas Aronsson Sjukhuset Växjö
Helena Wikström centralsjukhuset Kristianstad
Claes Gränsbo Trelleborgs lasarett
Patrik Tydén Sus
Margareta Albinsson SRVN
Frånvarande
David Buchebne Hallandssjukhus
Karim Sangeri Helsingborgs lasarett
Olof Svärd Trelleborgs lasarett
Emelie Persson Trelleborgs lasarett
Olle Bergström Sjukhuset Växjö
Waleed Surhan Sjukhuset Ystad
Pia Malmkvist Sus

Gäster under punkten Stöd och behandling på nästet
Ola Winquist och Elin Andersson
Anteckningar från förra mötet
Godkändes
Covid–19 Blekinge sjukhuset har stort inflöde. Större än i våras. En IVA patient
från Skåne. Thorax opererar på men beslut kommer att tas om ev. stopp. Svårt
med vårdplatser.
Trelleborg har inga Covid vård utan skall koncentrera sig på planerade
operationer. Försöker bedriva öppenvård i den omfattni9ng som går. Planerar dag
för dag. Önskemål att utöka den kardiologiska verksamheten framåt.
Växjö har fått utbrott på kardiologen bland personal och patienter. Högt Covid
tryck och det finns nu tre avdelningar med Covid vård.
Sus har hög belastning. Sus Lund är förberedda för att öppna nya platser. Akuta
flödet fungerar. Brist på vårdplatser som påverkar övrig vård. Smittutbrott Sus
Malmö. Förflyttning av personal som påverkar övrig vård. Brand i kulverten Sus
Lund under natten. KK fick evakuera barn inklusive kuvöser samt blivande
mammor.
Centralsjukhuset Kristianstad har fyra avdelningar för Covid patienter. HIA är
öppet. Smittspridning på avdelningar.

Normaliseringsprocessen
Sus har lång kö på flimmerablationer. Generell ökning av vändande på Thorax
efter höstens utbrott. Har gått från 80 i kö till 140.
I Trelleborg har köerna ökat trotts att de är ett Covid fritt sjukhus.
Central sjukhuset i Kristianstad har haft normalt läge fram till november. Problem
med vårdplatser.
Blekinge sjukhuset kom igång bra efter sommaren med planerade operationer. Ev.
får man nu dra ner på antal operationer. Kan trotts detta fortfarande ta patienter
från Sus.
Dialogen mellan Sus och Blekinge sjukhuset om vilka möjligheter som finns att
bistå varandra
Växjö bedriver ingen kardiologisk kirurgi. Patienter går till Blekingesjukhuset för
operationer. Stor nerdragning generellt på kirurgin i Växjö.
En fråga för fortsatt dialog är hur sjukhusen kan hjälpa varandra framöver.
Kunskap styrningen
RPO behöver komma igång för kirurgi och transplantation. Margareta förmedlar till
Christer Lindblad.
Peroncentrerade sammanhållna vårdförlopp
Hjärtsvikt och kritisk ischemi är aktuella inom området. Vårdförloppen behöver
planeras och budget. Viktigt att läsa igenom förlagen och bedöma kostnaderna ev.
undanträngningseffekter.
Punkten återkommer till nästa möte.
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.
Ola Winqvist och Elins Andersson presenterar processen för stöd och behandling.
Se bilaga.
Finns ett nätverk i Södra sjukvårdsregionen inom stöd och behandling.
Kontaktpersonerna är för Region Kronoberg Mona.lindqvist@kronoberg.se ,
Region Blekinge lisbeth.olin@regionblekinge.se, Region Halland
boel.goransson@regionhalland.se, Region Skåne elin.andersson@skane.se och
för Södra sjukvårdsregionen ola.winquist@skane.se
Thorax flödet
Var i vårdkedjan skall olika delar organiseras. Hur ser det ut med lab tillgången i
Södrasjukvårdsregionen? För flimmerablationer behövs ytterligare ett lab i
Södrasjukvårdsregionen. Dialog och fortsatt samverkan behövs mellan Sus och
Blekingesjukhuset. Viktigt med framförhållning för att kunna expandera
verksamheten i Karlskrona. Delprojekt 13 Ablationer skall följas upp under våren.
Där kan förslag om mer formaliserat avtal mellan klinikerna framföras.
https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/samarbete-for-battrevard/delprojekt/delprojekt-under-inforande-uppfoljning/

Södra sjukvårdsregionen

Nästa möte
4 maj 2021 14.00 – 16.00 om fysiskt möte träffas gruppen i Lund till lunch.
Margareta Albinsson
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