Södra sjukvårdsregionen

Chefsamråd Hjärtsjukvård inklusive kardiologi och
thoraxkirurgi
Mötesanteckningar 2021-06-15
Tid
15.00 – 16.00

Närvarande:
Dada Merdan Bleking sjukvården, ordförande
Pia Malmkvist Sus
Olle Bergström Växjö
Patrik Tydén Sus
Angeliki Trichona Ystad
Martin Stagmo Sus
Emelie Persson Trelleborg
Klas Gränsbo Trelleborg
Fredrik Scherstén Sus, gäst
David Buchebner Hallands sjukhus efter 15.30
Thomas Aronsson Växjö
Margareta Albinsson SSVR

Förhinder
Karim Sangeri Helsingborg
Olof Svärd Trelleborg
Helena Wikström CSK
Love Elthammar

Minnesanteckningars från mötet den 17/5 2021
Anteckningarna godkändes.

Läget inför sommaren
Region Blekinge: Läget är under kontroll. Inga planerade operationer runder sommaren
men akuta åtgärder kommer att genomföras. Få Covid patienter för tillfället. Brist på
sjuksköterskor som förvärrats av att några inte klarat tentamina och kunnat genomföra
praktik och kan därmed inte börja som planerat.
Region Kronoberg: Brist på sjuksköterskor som försvårar planeringen. Färre vårdplatser
2021 än 2020. Covid läget lugnt och för närvarande ingen på IVA.
Sus; Fortfarande ansträngt på grund av Covid på IVA och vårdplatser reserverade för
Covid vård. Brist på sjuksköterskor.

Trelleborg: Högt inflöde på akuten. Vårdplatser kommer att finnas men bortfall av läkare
gör att man får pyssla för att kunna uppfylla uppdraget.
Väntetider för inneliggande patienter för hjärtkirurgi sommaren 2021
Thorax IVA har personalbrist och har dessutom fått ett post op. uppdrag från allmän op.
Finns 24 väntande inneliggande patienter. Thorax i Karlskrona tar så många som möjligt
under sommaren.

Presentation av SEPHIA registret
Olle Bergström presenterar resultaten i SEPHIA registret. Täckningsgraden är avgörande
för hur säkra uppgifterna i registret är. Finns en variation inom SSVR för hur hög
täckningsgraden är.
Patienterna har inte fått samma vård 2020 som under 2019. Ökat antal telefon
uppföljningar2020 i förhållande till 2019.
Levnadsvanor tycks vara svåra att påverka för denna grupp.
Se bilaga.
Vid kommande möte skall flera kvalitetsregister presenteras.

Delprojekt inom SSVR för Ablationsverksamheten
Ledningsgruppen inom SSVR har fastställt uppdraget för analys av behovet att
flimmerablationer och vilka behov av investeringar som finns för att klara av hela behovet
i SSVR. Fredrik Holmqvist leder arbetet tillsamman med representanter från Region
Halland, Blekinge och Kronoberg. Planerad rapport till regionvårdsnämnden nov 2021.
Remisser från Region Halland går numera via Sus till privata vårdgivare i Stockholm då Sus
och Karlskrona inte klarar hela behovet. Viktigt med dialog mellan Hallands sjukhus och
Sus så att inte onödig fördröjning sker.

Nästa möte 12/10 14.00 – 16.00
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