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MINNESANTECKNINGAR
Datum 2017-10-23

Minnesanteckningar Regionalt chefssamråd ortopedi,
Södra sjukvårdsregionen
Tid:

Den 23 oktober kl. 09.00--12.00

Plats:

Rådhus Skåne, Kristianstad

Närvarande:

Caroline Lindahl (ordf.)
Christina Majegård
Jan Axelsson
Carl-Fredrik Carlsson
Magnus Eneroth
Tomas Ericson
My von Friesendorff (via Skype)
Richard Frobell (via Skype)
Fredrik Isaksson (via Skype)
Charlotte Jeppsson
Jonas Johansson
Anders Kjellin
Niklas Mårtensson
Ulla-Marie Sundström-Frisk

Ej närvarande:

Martin Englund
Ann-Louise Svensson (sekr.)

1.

Region Skåne, Skånevård Kryh, Chef Hässleholm sjukvårdsområde
Region Skåne, Skånevård Kryh, Tf. VC VO Ortopedi
Region Halland, Halmstad lasarett, VC Ortopedi
Region Skåne, Skånevård Sund, VC VO Ortopedi
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård, VC VO Ortopedi
Landstinget Blekinge, Blekingesjukhuset, VC Ortopedi
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård, Sektionschef (trauma-tumör)
Region Skåne, Skånevård Sund, FoU-chef
Capio Movement Halland, Ortopedi
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård, sektionschef (hand)
Region Kronoberg, Centrallasarettet Växjö, VC Ortopedkliniken
Aleris Specialistvård Ängelholm, Ortopedkliniken
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård, Sektionschef (rygg)
Region Kronoberg, Centrallasarettet Växjö, VC Ortopedkliniken
Lunds Universitet, Medicinska fakulteten
Region Skåne, Skånevård Kryh, VO Ortopedi

Inledning
Caroline hälsade välkomna och gruppen presenterade sig.
Genomgång av dagordningen och Caroline informerade om att beslut i de tre delprojekten
som chefssamrådet står bakom ska protokollföras inför kommande möte med
tjänstemännen den 8/11 och politiken den 30/11.

2. Nulägesrapport från ortopedins uppdrag i SSVR
Delprojekt 6 Ortopedi – Bäckenkirurgi efter trauma – My von Friesendorff
redogjorde för sitt fortsatta arbete i delprojekt om bäckenkirurgi. Enighet i RCS om en
centralisering av bäckenkirurgin till SUS. My vill ha en snabb återkoppling på PM, Trauma
bäcken och PM Överflyttning av ortopedpatienter från andra sjukhus. PM skickas ut
samma dag med återkoppling senast den 27/10.
Beslut: Centralisering av bäckenfrakturer till SUS i Södra Sjukvårdsregionen.
Delprojekt 5 Ortopedi – Ryggkirurgi – Niklas Mårtensson återrapporterade från
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uppdraget för samarbete inom ryggkirurgin beträffande operationsflöden/tillgänglighet
och även utbildning inom Södra Sjukvårdsregionen.
Beslut: Niklas fortsätter arbetet. Rapport skall vara klar i februari 2018. Arbetet har redan
resulterat i ett ökat samarbete mellan de olika enheterna och en diskussion om framför allt
kompetensförsörjning är pågående. När den verksamhet som idag bedrivs av Aleris
övergår till egen regi inom Region Skåne ökar förutsättningarna till en gemensam,
långsiktig kompetensförsörjningsplan.
Diskussion och avstämning om hur ryggverksamheten i Ängelholm kommer att hanteras
när avtalet med Aleris löper ut. Representant från privata inte med under denna punkt.
3. Laget runt
Jonas Johansson, Kronoberg – Bra läkarbemanning, brist på sjuksköterskor vilket har
lett till neddragning av 10 stycken vårdplatser. Har tidigare haft 60 vårdplatser, idag 30.
Har problem med strykningar på operation.
Carl-Fredrik Carlsson, Sund – Helsingborg och Ängelholm har problem med att ta
emot akuta patienter p.g.a. sjuksköterskebrist. Den elektiva verksamheten i Trelleborg
fungerar bra med hög produktion. Har bekymmer med anställningstaket eftersom de var
lågt bemannade i januari 2017 när beslutet togs om anställningstak.
Anders Kjellin, Aleris Ängelholm – Bygger två nya operationssalar samt utökar med tio
vårdplatser. Kommer att operera fem dagar/vecka.
Niklas Mårtensson, Skåne SUS, rygg – Diskussion kring ryggverksamheten
delprojektet och hur hantera ryggkirurgin i SSVR.
Magnus Eneroth, Skåne SUS – Brist på sjuksköterskor och vårdplatser. Bekymmersamt
med stort ekonomiskt underskott på SUS samt anställningstak. Har idag 80 vårdplatser.
Har stort akutflöde, ca 85 % av alla vårdplatser beläggs av akuta patienter.
Har en ny organisation på SUS, divisionscheferna är borttagna, alla verksamhetschefer
sitter i förvaltningsledningen.
Tomas Ericson, Blekinge – Blekinge sjukhus går mot ett underskott. Sjukhuset har en
hel del inhyrd personal, dock inte ortopeden. Den elektiva ortopedkirurgin görs i
Karlshamn och det akuta flödet går till Karlskrona där de ofta har utlokaliserade
ortopedpatienter.
Jan Axelsson, Halland – Kommer att sluta sitt chefsuppdrag vid årsskiftet. Halmstad har
de senaste veckorna haft en del personalproblem på op-avdelningen. Varberg fungerar
bra.
Charlotte Jeppsson, Skåne SUS, handsektionen – All bemanning är på plats inom
handkirurgin, har problem med op-ssk generellt på sjukhuset vilket har lett till att op-ssk
på handkirurgen hjälper till med bl.a. op AV-fistlar.
Fredrik Isaksson, Capio Movement – Capio Movement har ny VD/Verksamhetschef,
Susanne Aspehall-Malm. Fredrik är läkarchef. Movement öppnar nu mottagningar och
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pol-op i Lund, har ett stort inflöde av remisser dit. Balanserar verksamheten mellan
Halland/Skåne och Västra Götaland.
Caroline Lindahl, Skånevård Kryh – Bra bemanning av sjuksköterskor i Kristianstad,
brist på op-ssk på sjukhuset vilket innebär neddragning av op-salar. Hässleholm har god
bemanning på op, hög produktion leder till ökade kostnader mot budget. Det akuta flödet
från Trelleborg, Svedala till Ystad har blivit bättre.
4. Nulägesrapport från ortopedins uppdrag i SSVR
Delprojekt 4 Ortopedi – Axelkirurgi – Richard Frobell redogjorde för HTAutredningen axelkirurgi där analysen, behandling av clavikelfrakturer beräknas vara slutför
den 30/11. Den slutgiltiga rapporten kommer att vara klar i slutet av december.
Chefssamrådet får en sammanfattning av den rekommendation som kommer att föreslås i
det färdiga underlaget. Chefssamrådet vill komplettera den med de undantag som kan vara
gällande avseende kirurgi kontra konservativ behandling. Nästa HTA-analys ska titta på
subacromiell dekompressionskirurgi och därefter axelledsprotes. Richard behöver
representant till gruppen från Kryh eller Sund. Carl-Fredrik och Caroline återkommer med
representant från någon av verksamheterna.
Beslut: Rekommendationen kring behandling vid clavikelfrakturer som HTA-gruppen tar
fram kommer chefssamrådet att ställa sig bakom och fatta beslut om.
5. Övriga frågor
Diskussion kring deltagande i vissa frågor som kan vara aktuella enbart för dem som
arbetar i offentlig verksamhet. Förslag att agendan utformas så att uppdelning av frågor
kan ske och mötet delas upp.
6. Summering och avslut
Beslut:
o Chefssamrådet enhälligt beslutar om att stödja beslutet att all avancerad
bäckenfrakturkirurgi ska ske på SUS enligt beskrivningen i bifogad rapport.
o Rygg, rapport skall vara klar i februari 2018. Arbetet har redan resulterat i ett ökat
samarbete mellan de olika enheterna och en diskussion om framför allt
kompetensförsörjning är pågående.
o Rekommendationen som HTA-gruppen tar fram kommer chefssamrådet att ställa sig
bakom och fatta beslut om.
o Ny ordförande, Göran Magyair från Region Halland, Jan informerar Göran om
uppdraget.
o Nästa möte den 9 april 2018 kl. 09.00 i Kristianstad, förslagsvis Kvarnen. Kallelse
kommer att skickas ut i outlook.
Vid anteckningarna
Caroline Lindahl
Chef Hässleholms sjukvårdsområde
Skånevård Kryh
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