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Signerat
Snart lämnar vi 2020 bakom oss. Ett år som kommer att gå till historien. Tyvärr kommer även 2021
inledningsvis se ut som 2020 även om vi redan nu anar ljuset i tunneln…
Fick en fråga när jag inledde vår gemensamma processledarutbildning om hur man ute i vården
ska prioritera när så mycket händer på en gång. Som exempel nämndes nya journalsystem,
statliga satsningar, koncentrering av högspecialiserad vård, utveckling av nära vård, nya
vårdförlopp – och så därtill covid-19. Det finns förstås inget enkelt svar men kanske kan man lite
förenklat säga att allt det vi gör och prioriterar ytterst måste vara till nytta för våra patienter och att
många av de förändringar som pågår kan förenas i detta syfte. Sedan är det självklart att vissa
frågor måste bromsa in för att släppa fram det som för stunden är viktigare!
Jag hoppas att vi trots rådande läge kan avsätta tid under helgerna till vila och återhämtning även
om det för många blir en annorlunda jul och nyår med mindre ledighet och mindre tid med släkt och
vänner. Men – det kommer bättre tider!
Vill passa på att tacka för året som gått och önska er alla God Jul och Gott nytt år från oss på
Södra sjukvårdsregionens kansli!
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Samverkan för bättre tillgänglighet – förnyat uppdrag för SOT-gruppen
Arbetsgruppen för samordning och tillgänglighet (SOT-gruppen) ska bidra till att Södra
sjukvårdsregionens gemensamma resurser utnyttjas så effektivt som möjligt för att inom rimlig tid
erbjuda vård utifrån behov och medicinsk prioritering. SOT-gruppen har varit verksam under ett par
år men har under hösten börjat arbeta utifrån en ny inriktning.
Läs mer under rubriken Samordning och tillgänglighet – SOT-gruppen
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Endometrios - nationell högspecialiserad vård på Sus från årsskiftet
Socialstyrelsen leder sedan ett par år ett omfattande arbete för att koncentrera viss
högspecialiserad vård. Från 1 januari 2021 bedrivs nationell högspecialiserad vård, NHV, för
avancerad kirurgi vid endometrios på Skånes universitetssjukhus.
Läs mer på Socialstyrelsens webb: NHV endometrios
På Vårdgivare Skåne: Remiss avancerad kirurgi vid endometrios
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp börjar införas
Sex personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är nationellt godkända och arbete pågår i
regionerna med att fastställa samt införa dem. De närmaste 2-3 åren förväntas vi få cirka 30
vårdförlopp att införa. Det görs mycket arbete nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt (lokalt) för
att införandet av vårdförloppen ska bli framgångsrikt.
Vårdförloppen finns på NKK, Nationellt kliniskt kunskapsstöd: Vårdprogram och vårdförlopp
Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordnare, christer.lindbladh@skane.se, 072-199 82 68

Digital konferens om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Södra sjukvårdsregionen genomförde den 26 november en digital konferens om personcentrerade
och sammanhållna vårdförlopp. Konferensen inkluderade övergripande information samt mer
detaljerad beskrivning av två vårdförlopp – stroke/TIA och kognitiv svikt (demens).
Se konferensen i efterhand här
Margareta Albinsson, processledare, margareta.albinsson@skane.se, 076-887 08 37

Kunskapsstyrning inom Södra sjukvårdsregionen
Från den 1 januari 2021 kommer Södra sjukvårdsregionen att ta över värdskapet för nationella
primärvårdsrådet. Petra Vogt, som under året varit biträdande ordförande, tar nu över som
ordförande.
Den 20 november genomfördes ett ordförandemöte för sjukvårdsregionala programområden och
samverkansgrupper. Det diskuterades hur RPO-uppdraget successivt håller på att förtydligas allt
eftersom regionernas kunskapsstyrningsorganisationer håller på att anpassas till det nationella
kunskapsstyrningssystemet.
Info om den sjukvårdsregionala nivån: Södra sjukvårdsregionen - kunskapsstyrning
Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordnare, christer.lindbladh@skane.se, 072-199 82 68

Samverkan kring blodprodukter
Ett delprojekt om samverkan kring blodförsörjning i Södra sjukvårdsregionen har lämnat sin
slutrapport till nämnden. Av rapporten framgår att självförsörjningsgraden idag ligger över 100
procent för alla regioner i Södra sjukvårdsregionen men att samverkan krävs i specifika fall.
Läs mer på webben, Samarbete för bättre vård: Delprojekt 21 Blodsamverkan
Jesper Bengtsson, specialistläkare, Medicinsk service, Region Skåne, jesper.bengtsson@skane.se
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Endokrin halskirurgi
Inom ramen för Samarbete för bättre vård har uppföljning av endokrin halskirurgi (kirurgi för
sjukdomar i tyroidea och paratyroidea) redovisats för Södra regionvårdsnämnden. Även om
vissa åtgärder vidtagits råder det fortfarande stor kapacitetsbrist framför allt i Region Skåne.
I rapporten föreslås att en särskild enhet för endokrin halskirurgi i Södra sjukvårdsregionen
bildas.
Läs mer på webben, Samarbete för bättre vård: Delprojekt 15 Endokrin halskirurgi
Erik Nordenström, överläkare Sus, erik.nordenstrom@skane.se

Intervjuundersökning om förtroende och jämlik vård
På uppdrag av Södra regionvårdsnämnden har en intervjuundersökning om förtroende och
jämlik vård genomförts under våren 2020. Rapporten visar bland annat att sjukvårdspersonalen får högt betyg medan kritik riktas mot brister i systemet som påverkar kontinuitet
och tillgänglighet.
Rapporten finns under rubriken: Arbetsgrupp kommunikation med medborgarna
Johan Lidmark, utvecklare, koncernkontoret Region Skåne, johan.lidmark@skane.se, 040-33 31 52

Nya möjligheter för organ- och vävnadsdonation
I Södra sjukvårdsregionen pågår nu införandet av DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) i rask
takt. Fyra patienter har redan fått hjälp med nya njurar genom detta och snart kan vi hjälpa fler.
Samtidigt inväntas en ny lagstiftning som kommer att underlätta donationsprocessen.
Nyhetsbrev om organ- och vävnadsdonation
Mårten Unnerbäck, överläkare, donationsansvarig läkare, marten.unnerback@skane.se, 040-33 31 52

Forskningens dag
Forskningens dag är ett årligt arrangemang mellan Lunds universitet och Region Skåne. Delar av
programmet presenterades för Södra regionvårdsnämndens ledamöter den 3 december. Årets
rubrik var: ”Genvägar till bättre hälsa” med information om forskningsfronten inom genforskningen
med utgångspunkt från årets nobelpris om den så kallade ”crispr-saxen”.
Läs mer på webben vetenskaphalsa.se: Forskningens dag 2020
Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne, hannie.lundgren@skane.se, 040-675 31 13

Vi samarbetar för att skapa bättre vård för invånarna. Vi vill erbjuda god och
jämlik vård med ökad tillgänglighet i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.
Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt.
Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården i södra Sverige!
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