Ärende 2:5
Per Wendel

2018-11-08

Till
Södra Regionvårdsnämnden

Delprojekt 9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel,
regionalt samarbete, Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämnden beslutar
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att stödja
föreslagen fördelning av diagnosgrupper mellan olika kliniker enligt tabell
nedan
2. Att beslutet följs upp och rapporteras till Södra Regionvårdsnämnden vid
fjärde mötet år 2019
Bakgrund
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2018-06-07 att med godkännande lägga
rapporten om delprojekt 9. Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel,
regionalt samarbete, Södra Regionvårdsnämnden till handlingarna. Södra
Regionvårdsnämnden beslutade också att bordlägga rekommendationen till
huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att stödja intentionerna inklusive
föreslagen fördelning av diagnosgrupper mellan olika kliniker i bifogad rapport
daterad 2018-05-08.
Till delprojektgruppen har samtliga huvudmän inbjudits att delta med representanter
från de sjukhus som handlägger patientgrupperna. Benigna sjukdomar i esofagus
och ventrikel, både elektiva och akuta, som kräver kirurgiska åtgärder uppvisar var
för sig låg incidens men kräver vanligen omfattande diagnostik med flera kliniker
involverade och hög operativ kompetens.
Generellt är antalet patienter med kirurgikrävande diagnoser inom esofagus och
ventrikel och inom övre gastrointestinalområdet (gi) relativt stabilt, även om en stor
ökning har skett av volymen obesitasoperationer de senaste 20 åren, men där de
senaste åren en stabilisering synes ha skett.
Vid samtliga kliniker råder brist på operationssalskapacitet, oavsett typ av kirurgi,
främst beroende på omfattande sjuksköterskevakanser, och av samma skäl också
vårdplatsbrist. Dock är Landstinget Blekinge i relativt god balans och klarar sina
egna behov samt har f.n. en liten ledig kapacitet inom övre gi-kirurgin.
Generellt löser inte arbetsfördelning inom södra regionen av operationerna inom
esofagus-ventrikelområdet och annan övre gi-kirurgi svårigheterna att hålla
vårdgarantitider hos huvudmännen, dels för att ingreppen (utom för gallsten och
obesitas) är förhållandevis få, dels för att klinikerna (förutom Blekinge) inte har
någon ledig kapacitet.
Nedanstående tabell sammanfattar delprojektgruppens förslag om var olika
diagnosgrupper skall handläggas i Södra sjukvårdsregionen. I tabellen syftar
begreppet ”specialiserade kliniker” på kliniker som har specialkompetens och
tillhörande resurser för en viss diagnos eller åtgärd.
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OPERATION/ÅTGÄRD

SAMTLIGA KLINIKER

Nej

SPECIALISERADE
KLINIKER
Specialfall SUS Lund
HPB-sekt
Spyglass Växjö och SUS
Lund
Blekinge. Specialfall SUS
Lund.
SUS Lund (bl.a. POEM)
Blekinge. SUS Lund
(avancerade).
Specialfall SUS Lund.
Dysfagicentrum?
Växjö. Helsingborg.

Galloperation

Ja

ERCP

Ja

Antirefluxoperationer

Nej

Achalasi
Intrathorakal ventrikel

Okomplicerade
Okomplicerade

Dilatation/stentläggning
esofagus
Rekonstruktionsop postGBP1
Splenektomi
Obesitasop (GBP/Sleeve)
Operation ”massiv
obesitas”

Ja

Ja
Ja
Nej

Nej
Nej
Helsingborg.

Tabell: Föreslagen arbetsfördelning specificerade diagnoser mellan klinikerna i Södra
sjukvårdsregionen. 1GBP = Gastric by-pass.

Rita Jedlert
Direktör
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