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§44 Val av justeringsperson
Till justeringsman jämte ordförande väljs Lise-Lotte Bensköld-Olsson.
___________________________________________________________________________
§45 Sven Oredsson nytillträdd direktör på nämndens kansli, presenterade sig
____________________________________________________________________________
§46 Nationell högspecialiserad vård
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Redovisning av inskickade remissvar och information om ansökningsprocess.
I ärendet finns följande dokument
3A. Avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning
3B. Fosterterapi
3C. Hjärtsjukdom och graviditet
3D. Moyamoya
3E. Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens
3F. Preimplantorisk genetisk diagnostik, PGD
___________________________________________________________________________
§47 Förslag nytt direktiv för UFo-anslag
Sammanfattning
Södra regionvårdsnämnden föreslås att ändra inriktningen för UFo-anslagen till att stimulera
utvecklingen av samarbeten i Södra sjukvårdsregionen. Ledningsgruppen i Södra
sjukvårdsregionen föreslås besluta om fördelning av projektmedel.
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att godkänna och lägga till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
4. Direktiv UFo-anslag
___________________________________________________________________________
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§48 Finansiering av kunskapsstyrningssystemet, chefssamråd och Samarbete för bättre
vård
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att fastslå i ärendet föreslagna principer för hantering av finansiering av
kunskapsstyrningssystemet, chefssamråd och Samarbete för bättre vård
2. Att Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp får i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till
fördelningsprinciper för att komplettera de principer som fastslås i punkt 1
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden finansierar idag kostnader relaterade till både den nationella och
sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen. Att införa SVF inom Södra sjukvårdsregionen
kommer att beröra inte bara kunskapsstyrningssystemet utan också grupper relaterade till
chefslinjen för att hantera bland annat implementeringen. Det är därför rimligt att utöka Södra
regionvårdsnämndens finansiering till att omfatta även chefssamråd och Samarbete för bättre
vård. Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp föreslås få i uppdrag att ta fram ytterligare
förslag till fördelningsprinciper för att komplettera de principer som fastslås i detta ärende.
I ärendet finns följande dokument
5. Finansiering kunskapsstyrning mm
_________________________________________________________________________
§49 Samarbete för bättre vård, information angående
1. Endoskopiutbildningen
2. Luftburna transporter
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
6. Anmälningslista endoskopiutbildning 22 okt 2019
___________________________________________________________________________
§50 Samarbete för bättre vård, uppföljning delprojekt 8 benign colorektal kirurgi
Sammanfattning
Södra regionvårdsnämnden beslutade 2018-06-07 att rekommendera huvudmännen att stödja
intentionerna i föreslagen fördelning mellan olika kliniker. Beslutet skulle följas upp och
rapporteras till Södra regionvårdsnämnden vid fjärde sammanträdet år 2019.
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att godkänna uppföljningen och lägga till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
7A. Missiv Delprojekt 8 uppföljning colorektal kirurgi
7B. Uppföljning benign kolorektal kirurgi okt 2019
___________________________________________________________________________
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§51 Samarbete för bättre vård, uppföljning delprojekt 11 utredning skopi
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att godkänna uppföljningen och lägga till handlingarna
Sammanfattning
Södra regionvårdsnämnden beslutade 2018-06-07 att rekommendera huvudmännen att stödja
intentionerna i föreliggande rapport. Beslutet skulle följas upp och rapporteras till Södra
regionvårdsnämnden vid fjärde sammanträdet år 2019.
I ärendet finns följande dokument
8A. Missiv delprojekt 11 uppföljning utredning skopi
8B. Uppföljning delprojekt 11 skopiutredning
___________________________________________________________________________
§52 Samarbete för bättre vård, rapport delprojekt 14 spinal rehab
Héléne Pessah-Rasmussen, överläkare neurologi, Skånes universitetssjukhus, rapporterar.
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
9. Redovisning delprojekt 14- II
___________________________________________________________________________
§53 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att bekräfta överenskommelsen om regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2020
2. Att respektive region beslutar att godkänna överenskommelsen
3. Att lägga informationen om avtalsprocessen till handlingarna
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, § 43 att en abonnemangsmodell skulle
tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen från år 2016 och framåt. Andra
grunder i avtalsförhandlingarna har varit att självkostnader ska vara underlag för framtagande
av taxor och att kostnadsnivåer räknas upp med landstingsprisindex, LPIK. Avtalsgruppen har
med beslutet som utgångspunkt kommit överens om ett avtal som i princip innefattar
ovanstående.
I ärendet finns följande dokument
10A. Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020
10B. Förhandlingsprotokoll 2020 underskrivet av förhandlarna
__________________________________________________________________________
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§54 Information om framtidens vårdkompetens från Socialstyrelsen och UKÄ
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
11. Rapport-2019-08-29-framtidens-vårdkompetens-slutrapport
___________________________________________________________________________
§55 Rapport gällande nätverksmöte om byggnation och investeringar
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
På grund av kollision med fullmäktigemöte i Blekinge skjuts det planerade mötet fram.
I ärendet finns följande dokument:
12. Kallelse till: Mötesplats för erfarenhetsutbyte vid för byggnationer och lokalplanering (obs ny
tid kommer att bokas in snarast)
___________________________________________________________________________
§56 Halland informerar
Markus Lingman och Stefan Lönn informerar om Informationsdriven vård med tillämpad AI.
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna
___________________________________________________________________________
§57 Vård i rörelse 2020, konferens på initiativ från Socialdepartementet
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att konferensen förläggs i anslutning till Södra regionvårdsnämndens möte i Båstad den 34/12 2020. Konferensen blir den 4 december vilket har bekräftats med Socialdepartementet.
I ärendet finns följande dokument
14A. Vård i rörelse - inbjudan till sjukvårdsregionerna
14B. Vård i rörelse 2020 - underlag till sjukvårdsregionerna
___________________________________________________________________________
§58 Information om ekonomi 2020
Södra regionvårdsnämndens beslut:
15. Att lägga informationen till handlingarna
___________________________________________________________________________
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§59 Anmälningsärenden
Södra regionvårdsnämndens beslut:
1. Att lägga informationen till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument (finns tillgängliga under mötet)
A. Minnesanteckning Regionalt primärvårdsråd (RPR) 191011
B. Minnesanteckningar Samarbete för bättre vård: benign kolorektal kirurgi 190913
C. Minnesanteckningar Regionalt programområde för palliativ vård 4 okt
D. Minnesanteckningar telefonmöte Regionalt programområde psykisk hälsa 2019
E. Minnesanteckning 26 okt 19 samarbetsgruppen
F. Möte 191004 expertgrupp trauma (Regional arbetsgrupp) minnesanteckningar
G. Minnesanteckningar chefssamråd barnsjukvård inkl neonatologi och barnkirurgi 6 sept
2019
H. Regionalt programområde för nervsystemets sjukdomar för Södra sjukvårdsregionen
I. Information om ansökan från Region Skåne angående högspecialistvård endometrios
J. Minnesanteckningar RPO Lungsjukdomar och allergier 2019-10-08
K. Minnesanteckningar RPO Rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin minnesanteckningar 190916
L. Minnesanteckningar möte för RPO PH 2019 (PH = psykisk ohälsa)
M. Minnesanteckningar benign kolorektal kir 191115
___________________________________________________________________________
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