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Sectra RIS och PACS
Kronoberg har skrivit avtal för Sectra nu i vår och installation beräknas till september
2022.

Synpunkter på föregående mötesanteckningar
Avseende ljumskbråcken så har Peter inte återkopplat. Kronoberg läste att SUS var
berättigandefinansierade och berättar att de är abonnemangsstyrda och har inte fått
uppjusterat sina priser de senaste 10-15 åren.

MR jourtid
Lars Stenberg från SUS är med i gruppen som tittat på detta. Detta är en del av Södra
sjukvårdsregionens samarbete för bättre vård, där det just nu finns 26 olika delprojekt
inom vitt skilda områden där syftet är att hitta samarbeten som ger win-win över
regiongränserna. Projekten går via hälso- och sjukvårdsdirektören till politiken (för att få
power bakom) och sedan resulterar de i positiva förändringar. MR jourtid-projektet
uppkommer bland annat på grund av ett par Lex Mariaanmälningar. Slutrapporten ska
dras i Regionvårdsnämnden den 11 juni och troligen godkänns den och då kommer man
att rekommendera regionerna att följa dessa slutsatser. MR-projektet är ett av de mindre
projekten, men det är komplext att få till att fungera.
I slutsatsen sägs att man behöver en akut MR efter 21.00 alla dagar ska remiss skickas till
SUS kl 21-07. All annan tid, kvällar och helgdagtid ska utföras i respektive region. Antalet
undersökningar klockan 21-07 rör sig om ett 10-tal patienter om året. Halland har valt att
ställa sig utanför detta projekt då de kan sköta det på egen hand, så projektet inbegriper
Kronoberg, Blekinge och Skåne.
SUS har ansökt om att bedriva ett av 4 centra i Sverige för förvärvade ryggmärgsskador
och då är det en fördel att kunna ge dygnet runt service med MR.

Långsiktigt ska MR-kompetens finns även nattetid, men det kan ta ett tag innan man är
där fullt ut. Frågor finns också hur man ska hantera patientens väntan på transport.
Kardiologerna har flaggat för att de kan komma att önska akut MR hjärta jourtid i
framtiden.

GOLI
SUS lanserar remittentinformation i GOLI (ett produktionsplaneringssystem bland annat) i
höst där de kommer att presentera kostnader och antal undersökningar utförda per
verksamhetsområde.

Jour/externgranskning
Efter den 31/5 har SSNO inte längre något avtal med TMC jourtid. Detta för att det inte är
tillåtet att skicka patientuppgifter utanför EU enl den juridiska bedömning som gjorts.
Att starta en egen ”externgranskning” har en lång uppstart, men det finns både behov
och intresse och frågan är lyft i Regionledningen i Skåne. De håller på att utreda vad som
gäller och kommer att presentera det resultatet maj/juni.

Rekryteringsläge/vakansläge/löneläge
Diskussion kring löneläge för respektive kompetensnivå.

Diskussion PET
Nordost hjälper Kronoberg i sommar. NO kommer att ha öppet PET 3 dagar varannan
vecka och 5 dagar varannan vecka i sommar. Har NO fått ökat PET-inflöde från NV? Nej,
inget märkbart.

Covidläget
Covidsiffrorna är på väg ner och åldersfördelningen har också sjunkit, och det är fler yngre
som ligger inne.
Har ni behövt ombemanna och skicka personal till covidvård?
• Kronoberg: Nej.
• NO: 1-2 undersköterskor till covid-IVA halvtid.
• NV: 1 undersköterska till ny avdelning på grunda av allmän överbeläggning (ej
covidvård).
• SUS: 2-3 stycken till covidvård.

PM kontrastmedel och allergitestning
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer--fillistning/allergitest-och-jodkontrastmedel-2017-03-08.pdf
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Detta togs upp vid förra mötet och Jan skulle be Peter förkorta den, återkommer när det
är klart. Det finns behov av fler jodkontrastmedel att skifta runt mellan. Detta kan bli
praktiskt komplicerat vid stordossystem. Är det allvarliga allergiska symtom ska patienten
remitteras till allergolog i Lund och testa sig. Här önskar man att SUS ska härbärgera alla
de jodkontrastmedel som finns på den svenska marknaden för att kunna tillhandahålla
det till allergologerna.
Denna fråga tas upp på nästa möte igen.

Kötider
MR
•
•
•

NO har bekymmer med MR och kan inte öka tillgängligheten.
Kronoberg har knappt acceptabel tillgänglighet till MR på grund av personalbrist.
Man klarar SVF:erna, men de oprioriterade ligger nu på 35-40 veckors väntetid.
Region Skåne har minskat antal väntande längre än 6 månader.

Ultraljud
• Kronoberg har inga köer på ultraljud. Man har 2 sonografer.
• SUS utbildar sköterskor som kör ultraljud med DVT-frågeställning i Lund.
• NV kan eventuellt avlasta SUS med ultraljud till hösten.
DT
•

I NV ser det bra ut, väntetiderna har börjat öka något.

ST-utbildning; randning på universitetssjukhus, goda exempel på hur man
löser målsättningar inom ledarskap och pedagogik?
Denna fråga är inskickad från Blekinge, som inte kunde medverka. På SUS är det framför
allt randning på neuro och barn. De har redan problem att ta emot randande ST-läkare
när intagningen av deras egna ST-läkare har ökat och nu ligger på 35 stycken. Kronoberg
involverar Linköping för detta, och har 4 ST-läkare. NV har 18 ST i Helsingborg och har
cirka 30 specialister totalt i nordväst.

Ny ordförande
Detta är Anders sista möte, då Karin Fristedt kommer tillbaka i höst.

Nästa möte
Nästa möte planeras i slutet av september och gärna ett fysiskt möte i Helsingborg.
Förslag på dagar är den 28 eller 29 september.
Antecknat av
Pia Nilsson
Genomläst och justerat av
Anders Navntoft
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