Välkommen!
Regionalt chefsamråd ÖNH
2019-02-01 Patienthotellet, Lund

9.30 - 13.00 Regionalt chefssamråd (kaffe 9.00-9.30, mötesstart 9.30)
-

-

Laget runt, kort lägesrapport (skriftlig inskickad i förväg)
Se rapporter.
Kristianstad. CSK + Hässleholm ny förvaltning. Brist specialister, op,
ombyggnad avd.
Halmstad. Normal op-kap. Projekt prioriteringsstöd återbesök efterfrågas.
Samarbete med primärvård diskuteras.
SUS. Vårdvalsdiskussion. Utredning ska göras. Lennart Greiff är
kontaktperson.
Växjö. Vakanta öl-tjänster i Ljungby. Väntetider mottagning. Brist opkapacitet. Vårdgarantipatienter skickas privat.
Helsingborg. Skånes sjukhus nordväst bildas. Ängelholm och Helsingborg.
OP-kap Ängelholm varit neddragen. Köer växt. Nu bättre.
Ystad. God tillgänglighet mott. Op-kap otillräcklig. God hjälp av regionala
op-teamet. Inga egna vårdplatser. Jenny Wingerstrand blir chef för kir-anop-iva i Ystad.
ÖNH-dagar i Lund/Malmö 2019
26 abstrakt anmälda. Uppmaning om fler.
ST-utbildning.
Ansvar för regionen att utbilda ST. Behöver formaliseras. Op-utrymme
begränsat i regionen. Kan vara svårt för alla ST-läkare att komma till på
op. Kapacitet på Ystad. Utnyttja allt op-utrymme för utbildning.
Formellt beslut om plan för ST-utbildningen på SUS måste tas snarast.
Frågan fortsätter diskuteras efter lunch. En kortsiktig lösning för SUS tas
fram mellan Trelleborg, ystad och Lund.
Långsiktigt arbete om ST-utbildning i södra sjukvårdsregionen ges i
uppdrag till studierektorerna att arbeta med.

-

NPO och Nivåstrukturering ”En ny beslutsprocess för den

högspecialiserade vården” –Nationella Programområden (NPO) och
Regionala programområden (RPO) uppdatering, Lennart Greiff
Utlåtande som lämnats till RCC om förslag till nivåstrukturering har
underkänts.
NPO ÖNH förutom cancer leds av Göran Laurell. Nivåstrukturering och
kunskapsstyrning. ”Bruttolista” finns. Lennart skickar ut. Nationella
arbetsgrupper inom varje subspecialitetsområde kommer tillsättas.
Regionala arbetsgrupper tillsätts med förslagsvis representant från varje
förvaltning. Förslag på deltagare efterfrågas. I övrigt avvaktan tills
tydligare uppdrag föreligger.
-

SDV (Skånes Digitala Vårdsystem), rapport
Införande av nytt digitalt vårdsystem i region Skåne. Arbetet sker i
vårdprocesser – sk workstreams. Anders Åkerlund är sammankallande för
ÖNH i regionen. Initialt har arbete med operationskort startat.
Systemet visas.

-

SVF – flödet Trelleborg och Landskrona kommer diskuteras. Riktlinjer i
region Skåne är att patientflöden inte ska ändras med anledning av den
nya förvaltningsorganisationen.
Ledtider. Problem från symptomdebut till remiss. AKO –
allmänläkarkonsulten – har utbildningsdagar. Planera information och
utbildning via denna plattform regelbundet. Patologen. Bilddiagnostik. Kan
svaren från patologen regionaliseras? Ej bra svar från CKÖ. Cytologi
thyreoidea har centraliserats med förbättring av kvaliteten som följd. En
patolog tittar på alla thyreoideautstryk i Skåne.
FoU, Johan Wennerberg. Ny prefekt efter Bo Baldertorp är Mikael
Bodelsson, prof i anestesi. Lennart är representant för sjukvården på IKVL.
Nya läkarutbildningen omlagt i block. Fler vill gå på ÖNH än som får plats.
Drastisk omläggning. Kommer påverka ÖNH-verksamheten. Ann
Hermansson bjuds in till nästa möte.
Efterutbildningskurser. Finns intresse? Förslag fonokirurgi, huvudhalskirurgi, frakturkirurgi, öronkirurgi, bakjourskurs.
Avvikelser av regional betydelse. En blödningsincidens efter abrasio i
Ängelholm på helgen. Barnet fick transporteras till Kristianstad pga
platsbrist på övriga sjukhus.

-

-

-

Övrigt:
Direktbokning via 1177 De första försöken har startats.
Taligenkänning, Anette. Försök kommer startas, bl a på SUS på
audiologen, logopeden och foniatrin samt i Helsingborg.

