Södra sjukvårdsregionen

Chefsamråd internmedicin
Mötesanteckningar 2021-04-23
Tid:
13.00 – 14.30

Närvarande:
Stefan Nilsson CSK
Kristina Grewé Helsingborg
Linda Hjärpe Skoglund Ängelholm
Jonas Tengsmar Landskrona
Eva Berggren-Josefsson Ystad
Matti Pajaujis Hässleholm
Oskar Hammar Sus
Sven-Erik Olsson Helsingborg
David Buchebner Hallands sjukhus
Carina Nilsson Lasarettet Ljungby
Carina Ingemarsson Blekingesjukhuset
Sven Oredsson södra sjukvårdsregionens kansli
Margareta Albinsson Södra sjukvårdsregionens kansli

Förhinder
Emelie Persson Trelleborg
Fredrik von Wowern Sus
Sara Halldén Sus
Osvald Gustavsson Hallands sjukhus
Torbjörn Vik Hallands sjukhus
Thomas Aronsson Centrallasarettet Växjö

Södra sjukvårdsregionens funktion och organisations
Sven Oredsson inledde med att presentera Södra sjukvårdsregionens funktion och
organisations. En av uppgifterna är chefsamråd inom en rad olika discipliner. Hittills har
det saknats chefsamråd inom internmedicin medan en rad subspecialiteter finns
chefsamråd. Se bilaga.
Gruppen är enig om att det finns ett behov av ett chefsamråd internmedicin. Behov finns
att hålla samman helheten för att lösa det övergripande uppdraget. Inte minns i Corona
tider har det visat sig hur viktigt det är att se helheten i planering, jourbemanning och
bemanning av Covid vården.

Uppdrag för chefsamråd
Chefsamråden ansvarar för:
Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
Arbeta för att optimera patentprocesserna avseende initiering, utredning, behandling och
uppföljning.
Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten.
Följa upp beslutade samarbeten.
Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
Samverka med övriga forum inom Södra sjukvårdsregionen såsom regionala
programområden, Samarbete för bättre vård, andra chefsamråd med flera
Ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen är ytterst ansvariga för chefsamråden.
Ledningsgruppen utser en styrgrupp, bestående av förvaltnings-/sjukhuschefer, som leder
arbetet med chefsamråden. Se bilaga.

Områden som är aktuella för fortsatt diskussion
I diskussionen framkom en rad områden som det finns behov att diskutera i
chefsamrådet. Några exempel nedan.
Generalistkunskap kontra subspecialiteter.
Bemanning och kompetensförsörjning.
Vården av hela patienten i vårdprocessen.
Prioriteringar kring vårdutbudet och etiska principer.
Brist inom olika områden som exempelvis geriatriker, lungläkare och reumatologer.
Gränssnitt till primärvården.
Gränssnitt akutsjukvård/akutläkare.

Ordförande för chefsamrådet
Oskar Hammar utses till ordförande under 2021.

Kommande möte
Planering för ytterligare ett möte i vår och två möten under hösten 2021.
Oskar återkommer med inbjudan och dagordning.

Avslutning
Alla tackade för bra initiativ att starta ett chefsamråd inom internmedicin och att man såg
fram emot kommande möte.

Margareta Albinsson

Södra sjukvårdsregionen

