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Signerat
Södra sjukvårdsregionens arbete kan sammanfattas med ett ord - samarbete! Genom samarbete
kan Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne tillsammans nå längre än var och en för sig. Vårdens
utmaningar med växande behov och brist på resurser är gemensamma för oss alla och kräver
samarbete. Mycket pågår redan. Samtidigt är nya områden på väg. I detta skede känns det
angeläget att samla och sprida information till alla som på något sätt berörs. Genom bättre
information kan vi förhoppningsvis inspirera och stimulera ännu mer samarbete och samtidigt
undvika dubbelarbete.
För att underlätta för er som söker information kommer vi nu på försök sammanställa ett
nyhetsbrev där vi med korta notiser informerar om nyheter och annat vi tror kan vara av intresse.
För den som vill läsa mer lägger vi in en länk till mer text. Ge oss gärna feedback - såväl positiv
som negativ.
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Ny prislista för Södra sjukvårdsregionen
Nu finns den gemensamma prislistan för Södra sjukvårdsregionen för 2020 i tryck och på webben.
Här finns priser för när patienter från andra regioner vårdas vid den egna regionens enheter inom
Södra sjukvårdsregionen. Prislistan reglerar exempelvis ersättningen för patienter från Halland,
Kronoberg och Blekinge som vårdas vid Skånes universitetssjukhus, Sus, i Skåne.
Prislistan finns på sodrasjukvardsregionen.se; Verksamheter: Avtal/priser
Per Wendel, chefsekonom, per.o.wendel@skane.se, 076-887 15 58

Ny riktlinje för ersättning till arbetsgrupper
Det uppstår ibland oklarheter beträffande regler för ersättning till ledamöter och processtöd i olika
arbetsgrupper. För att klargöra i vilka fall ersättning utgår från Södra sjukvårdsregionen har nu en
sammanfattande riktlinje tagits fram. De nya rutinerna, som beslutats av Södra regionvårdsnämnden, ersätter tidigare beslut. Dokumentet kommer att uppdateras i takt med att nya beslut
fattas, exempelvis rörande ersättning till kommunrepresentanter.
Riktlinjen finns på sodrasjukvardsregionen.se; Verksamheter; Avtal/priser:
Ersättning till arbetsgrupper
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Intensivt arbete kring nationell högspecialiserad vård
Nu pågår ett intensivt arbete kring nationell högspecialiserad vård; vilken vård bör koncentreras
och var i Sverige bör den bedrivas. De nya nationella programområdena inom
kunskapsstyrningssystemet är involverade i arbetet. Södra sjukvårdsregionen samordnar
remissvar från regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Nationell högspecialiserad vård
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Region Skånes metod- och prioriteringsråd utökar sitt uppdrag till hela
Södra sjukvårdsregionen
Under 2018 bildades ett metod- och prioriteringsråd i Region Skåne. Rådet har nära koppling till
HTA-Syd (HTA = health technology assessment). Från och med 2020 finns nu även ledamöter från
Blekinge, Kronoberg och Halland i rådet och yttrande från rådet lämnas till samtliga regioner för
handläggning.
Läs mer om metod- och prioriteringsrådet på Vårdgivare Skåne
Ingemar Petersson, ordförande i metod- och prioriteringsrådet, ingemar.petersson@skane.se, 046-17 58 10

HTA-analys visar att operation inte bör genomföras vid inklämning i axeln,
(impingement)
HTA-analys visar att viss axelkirurgi (artroskopisk subakromiell dekompression, ASD) inte medför
någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke kirurgisk behandling. Analysen har genomförts av
HTA Syd. Implementering av de beslut som fattas på basis av HTA-utvärdering sker via
linjeorganisationen i respektive region.
HTA-analysen finns på Vårdgivare Skåne
Richard Frobell, ordförande i projektgruppen, richard.frobell@skane.se, 042-406 33 74

Sju av de nya personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen på remiss
I det nationella kunskapsstyrningssystemet arbetar man fram personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp. Nu är de första sju vårdförloppen ute på remiss, till 6 mars: höftledsartros, KOL, kritisk
benischemi, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis och
stroke. Remissen är öppen för alla, till exempel kommuner, regioner, patient- och professionsföreningar.
Läs mer om remissförfarandet på skr.se
Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordnare, christer.lindbladh@skane.se, 072-199 82 68
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Ny utbildning för sjuksköterskor ska ge fler endoskopister i Södra
sjukvårdsregionen
En helt ny uppdragsutbildning i gastrointestinal endoskopi startade på Blekinge Tekniska Högskola,
BTH, i januari. Utbildningen är på halvfart under två år och den praktiska delen sker på
hemortssjukhuset. Utbildningen har tillkommit på initiativ av Södra sjukvårdsregionen, som ett led
för att öka tillgängligheten till endoskopiundersökningar. Sex av de 20 sjuksköterskorna kommer
från Södra sjukvårdsregionen.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Nyheter Samarbete för bättre vård
Birger Pålsson, överläkare/docent kirurgi, birger.palsson@kronoberg.se, 076-720 78 03

Södra sjukvårdsregionens kvalitetsregisterdag
Den 1 april anordnas en konferens som riktar sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvård
som på något sätt kommer i kontakt med kvalitetsregister eller som av annan anledning är
intresserad av registerdrivet förbättringsarbete. Under dagen kommer juridiska frågor att belysas
liksom kvalitetsregistrens roll när vi introducerar nya vårdinformationsmiljöer (t.ex SDV).
Anmälan: Utbildningskalendern, Vårdgivare Skåne
Mikael Åström, ordförande regional samverkansgrupp för kvalitetsregister, mikael.astrom@skane.se, 072-207 42 53

Temadag – evidens för dina patienter
För alla som är intresserade av evidensbaserad medicin anordnar SBU och HTA Syd en temadag
den 6 maj i Malmö. Under dagen informeras bland annat om HTA-arbete internationellt, nationellt
och regionalt, om SBU:s metod och arbete samt om aktuella HTA-projekt. Du kan också diskutera
en projektidé för HTA.
Anmälan: Utbildningskalendern, Vårdgivare Skåne
Kjell Larsson, administrativ samordnare HTA Skåne, kjell.larsson@skane.se, 076-889 02 71

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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