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Södra sjukvårdsregionen, Lund, processledare

1.

Inledning
Göran Magyar hälsade alla välkomna varefter alla presenterade sig.
Information kring dagordning,

2.

Nulägesrapport – ryggkirurgi i SSR inklusive Spinalt Centrum SUS
Föredragande: Niklas Mårtensson
Informerar om nya operationssalar i Malmö och förbättrade möjligheter till operation
av barn. Vidare information kring processen med återtagande av vård i egen regi som
bl.a. resulterat i en kraftigt minskad operationskö, utveckling av det regionala
samarbetet och förbättrade möjligheter till utbildning.
De huvudsakliga problemen i nuläget är bristen på personal parallellt med nya
bemanningskrav för ryggsektion. Det krävs också fortsatt arbete med att få balans
mellan mottagningsverksamhet och operation.

3.

Information om arbete inom NPO Rörelseorganens sjukdomar
Föredragande: Magnus Eneroth
Kort information kring RPO 1 - Rörelseorganens sjukdomar där Magnus är ordförande.
Medlemmarna i denna är från regioner/landsting i SSR 2 med representanter från
olika professioner.
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3.

Information om arbete inom NPO Rörelseorganens sjukdomar forts.
Fortsatt statusuppdatering gällande det nationella arbetet inom NPO 3 i vilket
föredragande Magnus Eneroth representerar SSR.
System för kunskapsstyrning, att arbeta kunskapsbaserat och säkert. Identifiera och
prioritera förbättringsområden i att uppnå god vård. Vidare information om uppdrag
och ledamöter i SKS, Styrgrupp för Kunskapsstyrning i samverkan, samt ledamöter i
NSK, Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning.
Se bifogat bildspel:
Presentation
chefssamråd RPO 18

För det nationella programområdet, rörelseorganens sjukdomar ansvarar Västra
sjukvårdsregionen för värdskapet. Det sker månatliga möten med kartläggning,
analys och struktur som stöd för fortsatt arbete i NPO och nationella arbetsgrupper.
Olika diagram visas illustrerande hur stor del de totala hälso-och sjukvårdsutgifterna
som är kopplat till rörelseorganens sjukdomar. Vidare tas upp kring GAP-analys,
kvalitetsregister, VIS 4 etcetera.
Efterföljande dialog kring detta forums roll i systemet för kunskapsstyrning och
nivåstruktureringsarbetet även ur ett nationellt perspektiv. Gällande uppdraget att
implementera beslut tas även upp vikten av när och hur uppföljning ska ske samt
kontinuerlig utvärdering. Ytterligare uppgifter som lyfts fram är att föreslå GAPanalyser och välja representanter till NAG 5 . Viktigt att fortsätta föra denna diskussion
vid kommande möte.
4.

Implementering av HTA-rapport angående behandling av mittdiafysära
klavikelfrakturer SSR – Kort beskrivning från varje landsting/region
Region Halland: Göran Magyar informerar om att läkargrupperna förhåller sig
ganska väl till denna rapport. Fortsatt arbete pågår kring detta, tas upp på möten
etcetera.
Region Skåne, Sund: Efterlevnaden och acceptans av rapport har stadigt blivit
bättre, initialt ett visst motstånd.
Region Skåne, Kryh: HTA-rapport har gåtts igenom och implementerats.
Representation från Kryh vid gjord analys och framställan av rapport.
Region Kronoberg: Informerat s kring rapport vid läkarmöte. Behandlat enligt gjord
analys sedan tidigare.
Landstinget Blekinge: Visar diagram och statistik över tid angående val av
behandlingsmetod vid denna frakturtyp. Tar även upp om pågående arbete gällande
behandling av subakroimella frakturer där statistiken redan nu visar en nedåtgående
trend av antal opererade.
Region Skåne: HTA-rapport implementerad och förankrad, del i kunskapsstyrning.
Ortho Center, Skåne: Inget att rapportera, litet underlag.
Uppdrag: Från varje region/landsting ta fram siffror/statistik på antalet opererade
klavikelfrakturer under en 5-årsperiod, år 2013-2018.
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5.

Gemensam modell osteoporosprevention SSR? – statusuppdatering
Ordförande Göran Magyar frågar mötesdeltagarna vilken modell som för närvarande
används. Skiljer sig något åt mellan regionerna/landstingen. I huvudsak en halv- till
en heltids sjukskötersketjänst som ansvarar för detta. Vidareremittering till
närsjukvården för förskrivning av läkemedel, där det skiljer sig åt vad gäller
uppföljningen.
Grundtanken är att samordna och enas om ett regionalt program. Viktigt att arbeta
vidare med och enas om denna fråga och i efterföljande samtal föreslås bl.a. att från
chefssamrådet ge detta i uppdrag till RPO.

6.

PAUS

Punkt 7 – 11
Representanter för landsting och regioner
7.

Utvärdering av den akuta ryggkirurgin sommaren 2018 och förslag inför
sommaren 2019 - Föredragande: Niklas Mårtensson
Ökning av det akuta kirurgiska flödet speciellt vad gäller frakturer. Inneburit hård
belastning med högt antal akuta ryggoperationer vissa veckor och till det problem
med transporter och återtagande till hemortssjukhus.
Förslag inför 2019 är; möjlighet att gå förbi SUS med det subakuta degenerativa
(30 % av ryggfrakturerna), koordinering av transporterna, acceptans för återtagande.

8.

Lägesrapport över arbetet i processen – ”Samarbete för bättre vård”
Föredragande: Margareta Albinsson
Informerar om bakgrund till uppstart av projekt och dess uppdragsgivare.
Projektledare sedan våren 2016. Ger vidare information om sammansättning av
lednings-och samarbetsgrupp, en representant från var je region/landsting samt RSS.
Visar fortsatt de olika arbetsgrupper som finns och vilka som är kopplade till
tillhörande referensgrupp. Kort genomgång av startade delprojekt, 18 stycken där
10 projekt av dem är klara. Visar hur flödesschemat ser ut vad gäller delprojektens
arbetsprocess. För närmare information, se bifogat bildspel:
Samarbete för bättre
vård presentation ch

I efterföljande dialog tas bl.a. upp kring behov av att även lägga till uppföljning i
process och kring möjligheter till att ge förslag på delprojekt.
I samband med detta informerar Margareta om möjligheten att på webbplats,
https://sodrasjukvardsregionen.se, få de allra senaste uppdateringarna.
Information om uppdatering av uppdrag till chefssamråd
Fortsatt presentationen kring regionala chefssamrådens uppdrag och behovet av att
precisera och uppdatera det operativa samarbetet inom södra sjukvårdsregionen
(SSR). En ledningsgrupp ansvarar ytterst för styrningen i de regionala
chefssamråden och utser en styrgrupp med förvaltnings-och sjukhuschefer, 1-3
ledamöter från de olika regionerna. Styrgruppen utser i sin tur ordförande och
ledamöter i de regionala chefssamråden med representation av samtliga huvudmän i
SSR.
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9.

Laget runt
Ulla-Marie Sundström, Kronoberg – Högt tryck med stort inflöde under sommaren i
förhållande till färre vårdplatser. Uppdrag under hösten att återta ”köpt vård” till
regionen.
Tomas Ericson, Blekinge – Bemanningen till stora delar god, lite svårare vad gäller
operationssjuksköterskor.
Göran Magyar, Halland – Sommaren 2018 fungerat bra efter en tuff uppstart. I
nuläget lyckats bemanna med egen personal. Finns sökande till utlysta tjänster.
Magnus Eneroth, Skåne SUS/ Niklas Mårtensson, Skåne SUS, rygg –
Stor kapacitets-och kompetensbrist inom ortopedin, framför allt vad gäller anestesipersonal och sjuksköterskor. Ortopedin lågt prioriterad gentemot annan
specialiserad vård. Stort tryck vad gäller den akuta vården, komplext problem.
Charlotte Jeppsson, Skåne SUS, handsektionen – Fungerar bra. Märker dock av
högt remissinflöde som kräver återsändande. Finns en begränsning, avtal med SUS.
Bemanningen god, personal stannar kvar.
Carl Fredrik Carlson, Sund – Tillgången på operationskapacitet för litet. Svårt att
rekrytera operationspersonal. Lyckats med rekrytering till avdelning vilket är positivt.
Christina Majergård, KryH – Stora bemanningsproblem vid ortopediavdelning i
Ystad. Diskussioner/samtal pågår. Neddragningar av vårdplatser i Kristianstad,
saknas sjuksköterskor. Vid Hässleholms sjukhus bättre vad gäller bemanningen och
där pågår arbete med nya operations- och postopsalar samt avdelning och
mottagning.

10.

Övriga frågor
• Förändringar för verksamheten med anledning av valet 2018
Olika scenarier med en del förändringar i det politiska styret i
regionerna/landstingen inom SSR. Svårt att i nuläget veta om det
innebär några förändringar men vikten av att gemensamt vara proaktiva vid
behov tas upp.

11.

Summering och avslut
Nästa möte planerat till den 8 april 2019, plats Hotell Statt, Hässleholm. Ordförande
och sammankallande under nästkommande år är Carl Fredric Carlson, Region Skåne
Sund.
I anslutning till detta föreslås att nästa möte planeras som en heldag med agenda för
förmiddagen och workshops under eftermiddagen.
Beslutas även om det fortsatta övertagandet av ansvaret för chefssamrådsmötet,
år 2020 tas ordförandeposten över av Tomas Ericson, Landstinget Blekinge och
2021 är Region Kronoberg ansvariga.

Vid anteckningarna

Katarina Linde
Klinikassistent
Ortopedikliniken
Hallands sjukhus
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