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Signerat
Vi befinner oss i en omvälvande tid som på olika sätt påverkar oss alla. Inte minst är ovissheten
inför framtiden svår att hantera vare sig det gäller arbete eller privatliv. Är vi på väg tillbaka till det
”vanliga” eller befinner vi oss bara i en tillfällig ”paus” inför en ny våg? Oavsett vad som väntar
behöver vi fundera över vad vi hittills har lärt oss av pandemin och vilka förändringar vi ska försöka
bibehålla.
För samarbetet i Södra sjukvårdsregionen har covid-19 inneburit att vissa projekt bromsat in
samtidigt som andra frågor ökat i angelägenhet. De flesta instämmer säkert i att det under en kris
är särskilt viktigt att hjälpa varandra och att samarbeta. Men samtidigt finns det en uppenbar risk att
man under press missar att lyfta blicken och mer än vanligt ser till sitt eget och glömmer bort
vinsterna med samverkan.
I en nyligen publicerad blogg från Forum for Health Policy lyfts att många idag uttrycker tveksamhet
över om hälso- och sjukvård i ett land med 10 miljoner invånare ska styras av 21 regioner.
Sjukvårdsregional och nationell samordning lyfts som vägen till större effektivitet och jämlikhet. Vi i
Södra sjukvårdsregionen vill bidra med samverkan när det finns fördelar med detta. Många av våra
grupper, exempelvis chefsamråd, regionala programområden och andra expertgrupper, har under
Coronakrisen visat sig vara viktiga kanaler för informationsspridning och samarbete över
gränserna.
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

De tre första nya vårdförloppen godkända
Den 15 maj godkändes de tre första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen av den
nationella styrgruppen, SKS. Dessa är höftledsartros, reumatoid artrit samt stroke och TIA.
Arbetsgången är nu att dessa ska gå in i regionernas egna processer för fastställande och
införande i ordinarie verksamhet. I september förväntas ytterligare tre vårdförlopp att godkännas.
Sammantaget beräknas 25-30 vårdförlopp att tas fram de närmaste tre åren.
Läs mer på Socialstyrelsens webb: Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordnare, christer.lindbladh@skane.se, 072-199 82 68

Fem sjukvårdsregionala samverkansgrupper bildade
Som ett komplement och stöd till de sjukvårdsregionala programområdena (RPO) har nu fem
sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG) bildats. Varje RSG består av 1-2 ledamöter från
varje region. I nuläget finns RSG för uppföljning och analys, kvalitetsregister, stöd för utveckling,
patientsäkerhet samt medicinteknik.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Sjukvårdsregionala samverkansgrupper

Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Ersättning för processtöd till nya vårdförloppen
För att stödja införandet av beslutade personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer
Södra sjukvårdsregionen att bidra med 50 procent av kostnaden för processtöd (eller motsvarande)
i respektive region. Förhoppningen är att de regionala processtöden kan stödja varandra och lära
av varandra genom att bilda ett sjukvårdsregionalt nätverk.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Ersättningar inom kunskapsstyrning
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 13

Erfarenheter från nationella kunskapsstyrningssystemet under pandemin
Arbetet med nationella vårdförlopp och andra nationella initiativ har anpassats efter den rådande
pandemisituationen, och lär fortsätta göra så under hösten. Stora delar av det nationella
kunskapsstyrningsnätverket har nu varit igång i två år och har under pandemin kommit att bli ett
viktigt nätverk för att nå ut med eller samla in viktig information, både inom systemet, för
professionerna, men också för myndigheterna. De sjukvårdsregionala programområdena (RPO)
har spelat en viktig roll här! Exempelvis har Socialstyrelsen fått hjälp med bedömning av
riskgrupper för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Idag pågår det olika samarbeten med
Socialstyrelsen.
Läs mer på Socialstyrelsen webb: Kunskapsstyrningens arbete vid covid-19
Christer Lindbladh, sjukvårdsregional samordnare, christer.lindbladh@skane.se, 072-199 82 68

Ny nationell webbplats för kunskapsstyrning
Nu finns en ny webbplats för det nationella kunskapsstyrningssystemet. SKR har tagit fram
webbplatsen för att underlätta den nationella kommunikationen och stödja det nationella arbetet.
På webbplatsen hittar du bland annat information om alla nationella programområden (NPO) och
nationella arbetsgrupper (NAG). Här kommer också att finnas stöd, verktyg och relevanta källor
inom kunskapsstyrningens tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt
verksamhetsutveckling.
Titta in på nya webben: kunskapsstyrningvard.se
Kristina Happstadius-Trägårdh, kommunikationsstrateg, kristina.happstadius-trägårdh@skane.se, 040-675 33 12

Åtgärdsförslag för att uppnå jämlik onkologisk vård
Ökad medellivslängd medför att cancerinsjuknandet ökar samtidigt som överlevnaden i många
cancersjukdomar blir allt bättre. Framtidens cancerpatient kommer att vara äldre och ha annan
samsjuklighet. Ur patient- såväl som resursperspektiv blir det viktigt att kunna erbjuda en
högkvalitativ onkologisk behandling så nära hemorten som möjligt i kombination med
nivåstrukturerade insatser då detta krävs. Tillgången till onkologisk kompetens behöver säkras i
hela sjukvårdsregionen för att uppnå jämlik vård. Södra regionvårdsnämnden beslutade den 5 juni
att rekommendera regionerna att genomföra rapportens åtgärdsförslag.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Samarbete för bättre vård, delprojekt 12
Jessica Wihl, medicinsk rådgivare RCC Syd, jessica.wihl@skane.se, 046-17 78 59
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Handlingsplan ska tas fram för luftburna sjuktransporter
På uppdrag av Södra regionvårdsnämnden har en rapport om luftburna sjuktransporter tagits fram.
Rapporten analyserar effekterna av en helikopter i Södra sjukvårdsregionen som komplement till
vägambulans för att i tidskritiska situationer snabbt nå ut med medicinsk kompetens och transportera patienten till rätt vårdnivå. Rapporten föreslår att helikopterverksamhet inrättas med beredskap
dygnet runt och belyser olika lösningar för att uppnå detta. Södra regionvårdsnämnden beslutade 5
juni att en handlingsplan ska tas fram utifrån rapportens slutsatser och att dessa ska presenteras
för nämnden senast februari 2021.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Samarbete för bättre vård, delprojekt 22
Margareta Albinsson, processledare, margareta.albinsson@skane.se, 046-17 64 46

Första nationella donationspärmen ute nu, både fysiskt och digitalt
För första gången sedan donationspärmen introducerades i Sverige på 80-talet har man nu arbetat
fram en nationell donationspärm. Den nya pärmen innehåller några regionala anpassningar, men
har i princip samma innehåll, upplägg och utseende i hela landet. Syftet med pärmen är att fungera
som handlingsplan i organdonationsprocessen där döden fastställs med direkta kriterier så kallad
DBD (Donation after Brain Death; donation då döden inträffar efter primär hjärnskada med pågående respiratorbehandling), genom nationell enhetlighet och kvalitet. Pärmen, som finns både i fysisk
form på alla donatorsjukhus och på webben, är framtagen av transplantationskoordinatorerna i
Sverige i samverkan med bland andra regionalt donationsansvariga och transplantationskirurger.
Donationspärmen, med sjukvårdsregionala anpassningar, hittar du på Södra sjukvårdsregionens
webb: Donationspärm DBD
Kerstin Karud, enhetschef Transplantation Sus Malmö, kerstin.karud@skane.se, 070-510 58 54

Sjukvårdsregionala utvecklingsmedel
Regionerna i Södra sjukvårdsregionen avsätter 50 öre per invånare för att stimulera utveckling
inom ramen för olika samarbetsprojekt i Södra sjukvårdsregionen. Medlen, som totalt uppgår till
cirka en miljon kronor, kan exempelvis användas för att möjliggöra ändrade patientflöden över
regiongränserna. Konkret kan detta omfatta utbildningsinsatser eller förändrad infrastruktur.
Förslag till användning kan väckas av ledamöter i sjukvårdsregionala samarbetsgrupper inom
kunskapsstyrning, chefsamråd eller ”Samarbete för bättre vård”.
Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webb: Forskning- och utvecklingsmedel
Sven Oredsson, direktör, sven.oredsson@skane.se, 076-889 03 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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