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Sammanträde

Södra regionvårdsnämnden
Tid: 2020-10-08 klockan 08.30 - 15.30
Plats: Teamsmöte
Beslutande:
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, Ordförande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland, 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Markus Alexandersson (S), tjg ersättare, Region Blekinge
Christian Lidén (C), tjg ersättare, Region Halland
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg, §32 -- 36
Robert Olesen, (S) tjg ersättare, Region Kronoberg, §37-- 46
Marlen Ottesen (SD), Region Skåne
Stefan Lamme (M), Region Skåne
Gilbert Tribo (L), Region Skåne
Ersättare:
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne, § 38
Margit Bik (S), ersättare, Region Halland
Mätta Ivarsson (MP), ersättare Region Skåne
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg,
Per Einarsson (KD), ersättare, Region Skåne, § 38 -- 46
Övriga deltagare:
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef SUS, Region Skåne
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge, § 34 -- 46
Ola Johansson, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Madeleine Flood, kommunikationsdirektör, Region Blekinge, §34 -- 46
Sven Oredsson, Södra regionvårdsnämndens kansli
Anna Benemark, Södra regionvårdsnämndens kansli
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson, Södra regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, Södra regionvårdsnämndens kansli
Lena Neumann, Södra regionvårdsnämndens kansli
Ej närvarande:
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Mikael Johansson (M), ersättare, Region Kronoberg
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne
Carina Svensson, (S), ersättare, Region Skåne
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Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
Jacqueline Maly (SD), ersättare Region Skåne
Lennarth Förberg (M), ersättare, Region Blekinge
Roger O Nilsson, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Karin Melander, HR-direktör, Region Skåne

Mötet öppnas av ordförande och upprop genomförs
§32 Val av justeringsperson
Till justeringsperson jämte ordförande väljs Lise-Lotte Bensköld-Olsson.

Samarbete för bättre vård:
§ 33 Uppföljning av delprojekt 4, 9 och 10

Delprojekt 4 (Nyckelbenskirurgi)
Delprojekt 9 (Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel)
Delprojekt 10 (Kompetensutveckling inom medicinsk teknik)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga uppföljningsrapporterna till
handlingarna.
Sammanfattning
Delprojekt 4 (Nyckelbenskirurgi)
Enligt HTA från 2017 saknas vetenskapliga belägg för att kirurgisk behandling
ger bättre resultat än icke-kirurgiska behandling för patienter med felställd
fraktur i nyckelbenets mellersta delar. Uppföljning visar minskat antal
operationer fram till 2018 därefter liten uppgång.
Delprojekt 9 (Benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel)
From januari 2020 ska patienter med behov av operation på grund av bråck i
övre magmunnen eller reflux av magsyra till matstrupen remitteras till
kirurgkliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona som tillsammans med
kirurgkliniken i Växjö bedriver denna verksamhet i Södra sjukvårdsregionen.
Hittills har ett 20-tal remisser skickats vardera till Växjö och Karlskrona. På
grund av covid-19 har operationerna skjutits fram men planeras starta under
hösten 2020.
Delprojekt 10 (Kompetensutveckling inom medicinsk teknik)
SRVN beslutade 2017 att en arbetsgrupp skulle titta på möjligheterna att
utveckla mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
Eftersom utbildningsbehoven samt möjligheten att avsätta tid för utbildning ser
mycket olika ut mellan regionerna ser man svårigheter att anordna
gemensamma utbildningar. Inom den nationella strukturen för
kunskapsstyrning har en modell för ordnat införande av medicinteknisk
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utrustning tagits fram. Härigenom har man uppnått vissa delar av det
ursprungliga uppdraget.
I ärendet finns följande dokument
2A Uppföljning delprojekt 4
2B Uppföljning delprojekt 9
2C Uppföljning delprojekt 10

§34 Slutrapport delprojekt 17 (Rutinmässig testning av tumörvävnad
för påvisande av ärftlig tjock- och ändtarmscancer)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden föreslår att huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen beslutar om rutinmässig testning av tumörvävnad vid
tjock- och ändtarmscancer.
Sammanfattning
Införande av rutinmässig testning av samtliga patienter med tjock- och
ändtarmscancer:
• Räddar liv och hälsa för personer med risk för ärftlig cancer
• Möjliggör skräddarsydd behandling för vissa patienter som slipper
tilläggsbehandling med cellgifter
• Innebär jämlik vård
• Medför initialt en ökad kostnad och ökad belastning på den
onkogenetiska mottagningen men på sikt vinster med färre insjuknande
i tjocktarmscancer och livmodercancer
• Innebär långsiktigt minskade kostnader för sjukvården, samhället och
den enskilda individen
I ärendet finns följande dokument
3 Slutrapport delprojekt 17

§ 35 Slutrapport delprojekt 18 (Gemensamma arbetssätt och rutiner
för uppföljning av patienter med ökad risk för cancersjukdom)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden föreslår att huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen beslutar om etablering av en tydlig struktur för
omhändertagande av personer med risk för ärftlig cancer samt att det
centrala stödet på sjukvårdsregional nivå förstärks i enlighet med
arbetsgruppens förslag. Nämnden poängterar att sedvanlig uppföljning ska
ske om 1 år.
Sammanfattning
Arbetsgruppen föreslår att det etableras en tydlig struktur hos varje
huvudman som fungerar som remissmottagare för ett decentraliserat
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omhändertagande i specialistvården för personer med risk för ärftlig cancer
samt att man förstärker det centrala stödet på sjukvårdsregional nivå med
ansvar för informationsspridning, utbildning, kvalitetsregister och klinisk
forskning.
I ärendet finns följande dokument
4 Slutrapport delprojekt 18

§ 36 Slutrapport delprojekt 19 (Kärlkirurgi)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna och föreslår
att huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen stöder samverkan inom
kärlkirurgi i enlighet med föreliggande förslag och att det bildas en
sjukvårdsregional arbetsgrupp inom kärlkirurgi och att denna återkommer
med konkreta förslag.
Sammanfattning
Arbetsgruppen föreslår:
• Obligatorisk rotationstjänstgöring inom Södra sjukvårdsregionen för nya
ST-läkare i kärlkirurgi
• Koncentrering av vissa ingrepp med låg volym till färre enheter
• Gemensamma kärlkonferenser för jämlik vård i hela Södra
sjukvårdsregionen
• Att högspecialiserad kärlkirurgi enbart utförs vid SUS
• Att basen för forskning skall finnas vid SUS men att inkludering av
patienter kan göras inom hela Södra sjukvårdsregionen
• Att formaliserad kärljour införs vid de enheter som bedriver kärlkirurgi.
Jourlinje kan i vissa fall vara gemensam för flera enheter.
• Bildande av en sjukvårdsregional arbetsgrupp inom kärlkirurgi för
fortsatt arbete i enlighet med denna rapport
I ärendet finns följande dokument
5 Slutrapport delprojekt 19

§ 37 Information om nytt delprojekt 25 (Kliniska distansmöten)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden mottager information om att inom ramen för
Samarbete för bättre vård starta ett delprojekt om kliniska distansmöten i
enlighet med föreslagen målsättning.
Sammanfattning
Kliniska distansmöten med utrednings- och behandlingsrekommendation
baserade på multiprofessionella synpunkter säkrar en mer jämlik bedömning
samtidigt som det stärker samarbetet mellan inblandade professioner.
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Digitala mötesplatser ökar också möjligheten och effektiviteten i utbildning
och kompetensutveckling för professionen.
Målsättning med ett delprojekt om kliniska distansmöten är att:
• Inventera nuvarande och framtida behov
• I samverkan med Inera föreslå och ta fram teknisk standard för de olika
behoven
• Belysa behov av nationell koordinering
• Beskriva ansvar och ”ägarskap” för olika typer av kliniska distansmöten
• Beskriva behov av ledning och styrning
• Sammanställa aktuell kunskap om innehåll och form av kliniska
distansmöten
• Klargöra det juridiska regelverket för olika typer av kliniska
distansmöten
• Skapa struktur för att säkra patientperspektivet
I ärendet finns följande dokument
6 Delprojekt 25 kliniska distansmöten

Övrig information och dragningar
§ 38 Svenskt ambulansflyg (Anna Mannfalk, Carina Svensson)
Informationen emottogs.

§ 39 Molekylärgenetisk analys vid bröstcancer (Martin Malmberg,
överläkare kirurgi/onkologi, Region Skåne)
Informationen emottogs.
I ärendet finns följande dokument
8 Molekylärgenetisk analys bröstcancer

§ 40 Information om fortsatt utredning av helikopterverksamhet (Sven
Oredsson)
Information lämnades om uppdrag och ny arbetsgrupp. Slutrapport ska vara
klar senast juni 2021. Dessförinnan ska delrapport lämnas.
I ärendet finns följande dokument
9A Uppdrag handlingsplan helikopter
9B Arbetsgrupp helikopterutredning
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§ 41 Information om konferensen ”Vård i Rörelse” (Margareta
Albinsson)
Konferensen blir digital och äger rum 26/11 2020. Hittills över 200
anmälda.
I ärendet finns följande dokument
10 Inbjudan Vård i rörelse

§ 42 Tidplan för nämndsmöten 2021
Beslut
Följande datum fastställdes:
Presidium: 12/2, 7/5, 3/9 och 22/10
Nämnd: 3/3, 10-11/6, 8/10, 11-12/11
Preliminär tid för möte med Västra regionen i Tylösand: 11-12/3
I ärendet finns följande dokument
11 Tidplan för nämndsmöten 2021

§ 43 Halland informerar (Margareta Alexandersson, HR-chef, Psykiatri,
Region Halland)
Stöd till medarbetarna under covid-19. Ordförande tackade för en intressant
presentation.

§ 44 Övriga frågor och övrig information
Sven Oredsson lämnade en kort rapport kring Nationell högspecialiserad
vård. Den 1 oktober skickades 14 remissvar in från Södra
sjukvårdsregionen. Björn Lövgren-Ekmehag informerade om att SUS
ansökt om nationell högspecialiserad vård avseende ”avancerad
rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala
fistlar”, ”prolaps och urininkontinens” och ”Moyamoyas sjukdom”.
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§ 45 Workshop kring nytt Regionavtal
Mötet avslutas med workshop kring nytt Regionavtal. Arbetet kommer att
fortlöpa framåt.
I ärende finns följande dokument
Finns en särskild mapp på Netpublicator som heter Regionavtal och där
finns alla dokument.

§ 46 Anmälningsärenden (se bilaga)
Beslut
Anmälningsärendena lades till handlingarna.

Anna Mannfalk
Ordförande

Lise-Lotte Olsson-Bensköld
Justerare
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Bilaga
Anmälningsärenden
14A §87 RS Utnämnande av smittskyddsläkare Region Halland
14B Minnesanteckning Regionalt primärvårdsråd 200429
14B2 Minnesanteckningar RPR primärvårdsrådet minnesanteckningar 20-09-23
14C Minnesanteckning RPO för barns och ungdomars hälso 200526
14D Minnesanteckning RPO Hud 200827
14E Minnesanteckning RPO Levnadsvanor 20-08-21
14F Minnesanteckning RPO Levnadsvanor 2020-06-16 inkl bilagor
14G Minnesanteckning RPO Levnadsvanor 2020-06-16
14H Minnesanteckning RPO Lungsjd 20-05-26
14I Minnesanteckning RPO MTS Minnesanteckningar 200916.dotx
14J Minnesanteckning RPO njure och urinvägar 20-09-02
14K Minnesanteckning RPO tandvård 2020-09-15
14K.1 RPO tandvård 2020-09-15 Skrivelse NPO och NAG diabetes
14L Minnesanteckning RPO Äldres hälsa 2020-09-02
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