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Föregående anteckningar
Inga synpunkter på föregående anteckningar.
Presentationsrunda
Eftersom det är flera som inte var med på förra mötet körs det en
presentationsrunda.
Val av ny ordförande
Karin har varit ordförande, och eftersom hon inte är med för tillfället behövs en ny
ordförande. Det beslutas att välja Anders Navntoft på ett halvår.
Ställningstagande till riktlinjer för Södra sjukvårdsregionen
1) Diagnostik av ljumskbråck/ont i ljumsken - (Södra regionvårdsnämnden)
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer--fillistning/ljumskbracksdiagnostik-121102--forlangt2.pdf?highlight=Diagnostik+av+ljumskbr%c3%a5ck/ont+i+ljumsken+
Detta är aktuellt, men inte uppdaterat. Peter Hochbergs ber Olle och Adrian, som
ligger bakom riktlinjen, att uppdatera den och förankra den i kliniken.
2) PM kontrastmedel och allergitestning
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer--fillistning/allergitest-och-jodkontrastmedel-2017-03-08.pdf
Detta matchar inte med verkligheten. Jan Blond tar detta vidare till Peter
Björkdahl, som varit med och utformat riktlinjen.
MR-beredskap södra sjukvårdsregionen
Det finns en grupp som tittar på detta och det förslag som finns är att varje
förvaltning sköter MR-beredskapen dagtid och kvällar både vardagar och helger
och att de undersökningar som måste göras på nätterna förslagsvis hanteras av

Malmö. Det är cirka 5-10 undersökningar per år räknar man med. Det finns inget
beslut kring detta och gruppen har möte snart igen.
Nästa möte
Nästa möte blir i slutet av maj, kallelse kommer att skickas ut. Då agendan var
klen idag får ni gärna skicka in punkter som ni vill ha med.
Övrigt
 Jourer. Hur länge har ni jourer på plats?
 Halland: Till 22 och sedan TMC samt bakjour i beredskap.
 Karlskrona: Till 22 och sedan TMC samt bakjour i beredskap.
 RIS och PACS. Alla förvaltningar i Södra sjukvårdsregionen har
Sectra RIS och PACS numera.
 Kan vi skapa vårt eget ”TMC” i Södra sjukvårdsregionen? Detta är
något som Helsingborg har funderat på tidigare. Diskussion kring
detta. Det skulle bli en ekonomisk vinst, arbetsmiljövinst och
möjlighet att rekrytera. I Skåne har det fastnat på hög
tjänstemannanivå, men vi är starkare som sjukvårdsregion om alla
är med på detta. Jan tar på sig ledartröjan i detta och ber att
Halland och Blekinge går hem och diskuterar detta.
 Produktion 2020 med tanke på covideffekt.
 Nordost hade en nergång under våren och under hösten en ökning
och slutade på -7% jämfört med 2019.
 SUS minskade med cirka 10% och blev mer inriktat som ett akutoch inneliggandesjukhus.
 Nordväst tappade cirka 8% i antalet undersökningar och 4% i
ekonomin.
 Halland minskade under våren och hade normal volym under
hösten, men hade totalt ett stort tapp på helåret.
 Blekinge hade 15500 mindre undersökningar jämfört med 2019,
framför allt avseende konventionell röntgen.
 Finansiering
 I Nordost är Hässleholm och Ystad intäktsfinansierade, däremot
inte Kristianstad.
 SUS är sedan två år berättigandestyrda.
 Nordväst är intäktsfinansierade.
 Blekinge är intäktsfinansierade.
 Halland kollar upp detta.
 Eftergranskningar. Har ni någon bra lösning på hur man kodar
demonstrationer och eftergranskningar rätt? Nej, det felkodas
mycket och man har inte demonstrationsremisser på alla
undersökningar som demonstreras heller.
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