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Anteckningar från förra mötet
Godkändes

PH-mätning och esofagusmanometri
Frågan har diskuterat vid tidigare möten med frågeställning om verksamheten kan
koncentreras. Diskussionen landade i att undersökningen bör göras på hemortssjukhuset
men bedömning efter undersökning kan göras samlat på ett sjukhus. Linus Axelsson skall
tillfrågas om möjlighet finns i Blekinge.

Reflextestning vid colon cancer
I Region Halland och Kronoberg är verksamheten igång. Region Skånes
kunskapsstyrningsorganisation har ställt sig bakom att reflextestning skall göras liksom
motsvarande för bröstcancer. Sus har återemitterat beslutet då inte medel är avsatta för
verksamheten.

Colon cancerscreening
Efter flera juridiska turer kopplat till den nationella administrationen kommer nu
screeningen starta i Region Skåne våren 2021. En region i varje sjukvårdsregion kommer
att starta för att sedan succesivt utökas med flera regioner. Blekinge är beredda att
starta.

Endoskopiutbildning för sjuksköterskor omgång II planeras att starta VT22
Första omgången har fallit väl ut och studenter och handledare är positiva till
utbildningen. Den teoretiska delen har framför allt skett digitalt på grund av pandemin
och den praktiska delen har den lokala handledaren tagit ett större ansvar på grund av

pandemin vilket av många upplevts som positivt. Verksamheter med sjuksköterskor som
skoperar är mycket nöjda med både resultat och effektivitet. Från Södra
sjukvårdsregionen är det i dagsläget ca 5 anmälda tillutbildningen VT22.
Flertalet sjukhus i SSVR har i dag skoperande sjuksköterskor alt. har anmält till kommande
utbildningen. Morgan Norén inbjuds av Stefan S tillsammans med verksam sjuksköterska
att informera om sin erfarenhet av skoperande sjuksköterskor i Ystad.

Uppföljning av omfördelning av övre GI kirurgi
Enligt överenskommelse omfördelas sedan 2020 patienter med reflux sjukdom och
intrathorakala hernia från Skåne till Växjö och Karlskrona. Hur har Corona pandemin
påverkat möjligheter att göra omfördelning och hur har översända remisser hanteras?
Alla är överens om att översända remisser skall hanteras hos mottagaren om inte
åtgärden är komplexa då det skall hanteras på Sus.
Johan Moberg och Linus Axelsson återkommer med bedömning av hur läget är.

Uppföljning av delprojekt 12 onkologisk vård
Uppföljning av delprojekt 12 har startat och skall presenteras för nämnden under hösten
Framför allt Region Skåne har haft problem med att möte de behov som kirurgiska
cancerpatienter har. Patienter far illa och det är oklart var patienten skall vända sig när
problem efter kl. 17.00 med sin kemoterapibehandling. Inom Region Skåne har
framtidskontoret startat upp ett arbete med bred förankring. En test i Ystad planeras för
att hitta en lösning som kan gälla hela Region Skåne. Problemet är likartat på samtliga
sjukhus i Skåne.

Omfördelning av colon kirurgi i Södra sjukvårdsregionen
Befintlig arbetsgrupp inom colon kirurgin föreslås får ett uppdrag att föreslå hur kirurgin
kan omfördelas från Sus till andra sjukhus. Skälet är dels de väntetider som redan finns
och för att förbereda ev. kommande NHV uppdrag till Sus. Skiss till uppdrag har
diskuterats i gruppen och skall bearbetas ytterligare innan beslut i ledningsgruppen.

NPO kirurgi och plastikkirurgi
Claes Hjalmarsson är SSVR representant i gruppen. Något RPO är inte startat, LPO i
respektive region diskuteras.
En utmaning är avgränsning och eller samarbete med andra NPO där kirurgiska frågor
diskuteras ex NPO magtarmsjukdomar. Ett område mans startat med är proktologiska
sjukdomar. En enkät är utskickad till respektive sjukvårdsregionen för SSVR har Birger
Pålsson svarat. Andra områden som är på agendan är anao-rektalt tillstånd.

Pre-operativ indikering av bröstcancer
Nytt sätt att indikera bröstcancern. Gruppen delger varandra information om utveckling
och ev. investeringskostnader.
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