Regionalt chefsamråd kirurgi
Möte den 10/5 2019 Regionvårdsnämndens kansli Lund
Närvarande
Claes Hjalmarsson Blekingesjukhuset ordförande, Claes Jönsson SUS, Anna-Karin Falk
Helsingborgs sjukhus, Jenny Wingerstrand Lasarettet i Ystad, Johan Moberg centrallasarettet
Växjö.
Förhinder
Peter Danielsson Hallands sjukhus, Leif Haendler Centralsjukhuset i Kristianstad.
Rapport från arbetsgruppen för benign kirurgi esofagus-ventrikel.
Jan Johansson presenterar arbetet i gruppen. Se bilaga.
Rapport från arbetsgruppen benign kirurgi colorektala sjukdomar.
Birger Pålsson presentera arbetet i gruppen. Se bilaga.


Viktigt med ett tydligt ställningstagande vad man kommit överens om i grupperna
kring riktlinjer och rutiner. Vad som skall flytta till annat sjukhus, beräknade volymer
och från vilken tidpunkt den permanenta förflyttningen skall ske. Detta för planering
på det avlämnade sjukhuset och mottagande sjukhuset. Viktigt också att informera för
tillgänglighets koordinatorer.

Representation i de fasta arbetsgrupperna – bör det vara sektionschefer för att underlätta
verkställighet?
Se arbetsgrupp kirurgi https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battrevard/arbetsgrupper/
Gastrisk bypass operationer
När delprojekt 9 Esofagus/ventrikel presenterade sin rapport juni 2018 se bilaga, inkluderande
gastrisk bypass operationer fördelat inom Södra sjukvårdsregionen. Därefter har Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslutat om upphandling.
Arbetsgruppen och chefsamrådet anser fortfarande att verksamheteten bör bedrivas i egen
regi. Huvudskälet är upprätthållande av kompetens och utbildnings möjligheter inom området.
Kronoberg och Blekinge är fortsatt intresserade av att utöka sin verksamhet. Detta förutsätter
dock god framförhållning och planering.
(Detta har förmedlats till Pia Lundbom tf. HS direktör i Region Skåne av MA)
Utbildning och fortbildningsbehov
En rutin/form för hur utbildning, fortbildning, auskultation etc. skall ske inom Södra
sjukvårdsregionen när verksamheter flyttar inom regionen behöver tas fram.
Frågan är lyft med HR funktionerna samt med sjukhuscheferna i Södra sjukvårdsregionen.
Vid ett möte mellan ledningsgruppen och HR direktörer i sept. kommer också frågan att
diskuteras. Viktigt att frågan också diskuteras på respektive sjukhus.

Parallella aktiviteter
Svårt för verksamheten att förstå sambanden och bemanna de olika grupperna.
Viktigt att de olika grupperna kan samarbete och bidra i olika uppdrag.
Arbetsgrupperna för esofagus/ventrikel och colorektal samt delprojekt 16 Inflammatoriska
sjukdomar kan bidra i inom NPO och RPO mag- och tarm sjukdomar.
https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battre-vard/delprojekt/
Två modeller som kan vara till hjälp att se helheten och sammanhangen.

Delprojekt 15 Endokrin halskirurgi
Gruppens förslag diskuterade och bedömningen var att grundprinciperna som tagits fram var
bra. Vilka konsekvenser detta får på de olika sjukhusen behöver diskuteras i resp verksamhet.
Delprojekt gruppen har ett möte den 23/5 då synpunkterna skall vägas samman. Därefter
kommer förslaget att presenteras för ledningsgruppen i september. Se bilaga.
Skopi utbildning Blekinge tekniska högskola
Intresse anmälan skall vara inskickad till 1/5 och till hösten 2019 blir den definita ansökan.
Viktigt att verksamheterna anmäler deltagare till utbildningen då behov finns och för att
utbildningen skall bli av. Uppdragsutbildningen bekostas av Södra sjukvårdsnämnden. Lön
och resor bekostar respektive verksamhet. Viktigt med planering av handledning under
utbildningens gång. Se bilaga
Högspecialiserad vård
”Bruttolistan” diskuterades. Bifogas.
Övrigt
Planen är att bjuda in Sven Oredsson eller annan representant från gruppen delprojekt kärlkirurgi inom ramen för Samarbete för bättre vård till ett möte i höst för diskussion.
Nästa möte
Nästa möte var planerat till 19/9. Under fredagen planerades tyvärr ett annat ”obligatoriskt”
möte just detta datum.
Möjliga andra mötesdatum 26/9, 27/9, 3/10, 4/10. Tacksam återkoppling till Margareta
Albinsson vilka datum som är möjliga för respektive representant.
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