Rapport/sammanfattning av Regionalt Chefssamråd Ortopedi
2015 – 2016
Uppstartmöte i Hässleholm 2015-06-12. Gruppen samlades för första gången. Håkan Friberg
föreslogs som ordförande. Omgående föreslogs att även Aleris, Ängelholm med Lars Wahlström
skulle ingå i gruppen. Senare beslutades att även handkirurgiska kliniken, SUS skall ingå i
gruppen.
Deltagare:
Ordf.: Håkan Friberg, VC ortopedklin., Blekinge
Magnus Eneroth, VC ortopedklin. SUS
Caroline Lindahl, VC ortopedi KRYH
Niklas Ramberg, VC Ortopedi SUND
Hjalmar Thorsteinsson, VC Movement, Halland
Jan Axelsson, VC Ortopedi Halland
Jonas Johansson, VC Ortopedi Kronoberg
Lars Wahlström, VC Aleris, Ängelholm
Charlotte Jeppsson, VC handkirurgiska klin., SUS (fr.o.m möte 16-04-05)
Martin Englund, repr. Medicinska fakulteten
Möten har hållits:
2015-09-28, Hässleholm
2016-01-15, Kristianstad
2016-04-05, via Lync
2016-10-10, Kristianstad
Ämnen som diskuterats/avhandlats:
+ Vid varje möte utbyte av information beträffande tillgänglighet, personalsituation , produktion
samt utbyte av ”goda exempel”.
+ Diskussioner om gruppens uppdrag. Gruppen skall arbeta fram konkreta planer och stödja
RMK. Samtliga VC skall verka för att framtagna vårdprogram av RMK skall implementeras.
RCS beslutade att kräva genomgången artrosskola innan remiss till ortopedklinik.
+ Verka för bättre samarbetsmöjligheter mellan offentlig och privat vårdgivare. Föreslagit RCS
som ”remissinstans” vid kontraktskrivande med privat vårdgivare för att undvika regelverk som
försvårar samarbete.
+ Verka för mer balanserade patientflöden (ffa inom reg Skåne).
+ ”Ordnat införande” av nya behandlingsmetoder samt ”ordnat avvecklande” av icke
värdeskapande ingrepp. Gäller även läkemedel. Gruppen har tillsatt en HTA-utredning gällande
axelkirurgi. HTA-gruppen leds av doc Rickard Frobell (VC FoU, Hbg) och man har börjat med
att analysera behandling av clavikelfrakturer. Detta arbete ingår som projekt även i gruppen
”Regional arbetsfördelning i SSR”.

+ Verka för bättre osteoporosvård genom korta op-väntetider för höftfrakturer (< 24 h) samt
samarbete med PV gällande vårdprogram för osteoporos.
+ Centralisering av sällsynta frakturer till Lund – förslag : operationskrävande bäckenfrakturer.
Centralisering av operationskrävande bäckenfrakturer till Lund ingår också som ett projekt i
arbetsgruppen ”Regional arbetsfördlning i SSR”
+ Erhållit uppdrag från gruppen ”Regional arbetsfördelning i SSR” att gå igenom möjligheter för
samarbete inom ryggkirurgin beträffande operationsflöden/tillgänglighet och även utbildning.
Samarbete har redan startats mellan Kronoberg och Blekinge genom att Blekinge tar emot
remisser från Kronoberg gällande bedömning och operation av hals- och ländryggar. Viss del av
Kronobergspatienter remitteras även till Aleris, Ängelholm. Samarbete skall diskuteras mellan
Kronoberg och Aleris betr. utbildning och ”sommarverksamhet”.
Ryggverksamheten har en besvärlig situation i Skåne gällande tillgänglighet både till mottagning
och operation. Finns möjligheter att förbättra tillgängligheten inom Skåne genom bättre
utnyttjande av befintliga resurser ?

Som ny ordförande för RCS under 2017 utsågs på mötet 2016-10-10, Caroline Lindahl, VC
KRYH.
Hjalmar Torsteinsson ersätts 2017 av Urban von Sicard (urban.sicard@capio.se), Capio
Movement
Lars Wahlström (VC Aleris, Ängelholm) har meddelat att han skall sluta på Aleris men inte
lämnat namn på ersättare.

Karlskrona 2016-12-12
Håkan Friberg
Ordf. RCS ortopedi 2015-2016

