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2020-06-05

Sammanträde
Södra regionvårdsnämnden
Tid: 2020-06-05 klockan 11.00 - 15.00
Plats: Port Hotel, Karlshamn och via video (Skype)
Beslutande:
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, Ordförande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland, 1:e vice ordförande (via Skype)
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge (via Skype)
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg (via Skype)
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg (via Skype)
Marlen Ottesen (SD), Region Skåne
Stefan Lamme (M), Region Skåne
Per Einarsson (KD), tjg ersättare, Region Skåne
Christian Lidén (C), tjg ersättare, Region Halland (via Skype)
Ersättare:
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne (via Skype)
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne
Lennarth Förberg (M), ersättare, Region Blekinge, (till 11.50)
Margit Bik (S), ersättare, Region Halland (via Skype)
Markus Alexandersson (S), ersättare, Region Blekinge
Mätta Ivarsson (MP), ersättare Region Skåne
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg (via Skype)
Mikael Johansson (M), ersättare, Region Kronoberg (via Skype)
Övriga deltagare:
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef SUS, Region Skåne (via Skype)
Eva Pettersson-Lindberg, stabschef, Region Kronoberg (via Skype)
Ola Johansson, bitr hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland (via Skype) (till 13.30)
Katarina Jonasson, stabschef, Region Skåne (via Skype)
Margareta Albinsson, Södra regionvårdsnämndens kansli (till 12.30)
Christer Lindbladh, Södra regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, Södra regionvårdsnämndens kansli
Lena Neumann, Södra regionvårdsnämndens kansli
Sven Oredsson, Södra regionvårdsnämndens kansli
Ej närvarande:
Gilbert Tribo (L), Region Skåne
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Martin Engström, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge
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§17 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Val av justeringsperson
Till justeringsperson jämte ordförande väljs Christina Mattisson.

§19 Verksamhetsberättelse 2019 med ekonomisk redovisning
Södra regionvårdnämnden beslutar
Att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
3 A Verksamhetsberättelse

§20 Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell
högspecialiserad vård (NHV)
Södra regionvårdsnämnden beslutar
Att godkänna och rekommendera huvudmännen att tillämpa föreslagna
ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård.
Sammanfattning
Den nationella högspecialiserade vården kommer när samtliga
sjukdomsgrupper gåtts igenom att bli betydligt mer omfattande än idag.
Därmed kommer allt fler patienter att vårdas utanför den egna regionen.
Lika regler och ersättningar för boende och resor vid nationell
högspecialiserad vård har efterfrågats av såväl patienter som de nationella
vårdenheternas medarbetare. Sjukvårdsregionernas kansligrupp har på
uppdrag av SKR/Regionala cancercentrum (RCC) tagit fram ett förslag till
gemensamma regler och ersättningar gällande boende för patienter och
närstående vid nationell högspecialiserad vård. Utgångspunkter har varit att
befintliga regler behöver ensas och förenklas, att beslut om ersättning fattas
av remitterande region som har kostnadsansvaret och att beslutade kostnader
ersätts av betalningsansvarig region så att patienter och närstående inte
belastas ekonomiskt.
I ärende finns följande dokument
4 Rekommendation om ersättning vid NHV
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§21 Nominering till Ineras regionala beredningsgrupp
Södra regionvårdsnämnden beslutar
Att utse Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge och Pia Lundbom,
hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne som representanter för Södra
sjukvårdsregionen i Ineras beredningsgrupp.
Sammanfattning
SKR har givit Ineras styrelse i uppdrag att se över styrning, finansiering och
samverkan. Detta har bland annat resulterat i att en regional beredningsgrupp kommer
att inrättas och att den nuvarande beredningsgruppen upphör i sin nuvarande
konstellation. Varje sjukvårdsregion ombeds nominera två representanter till den
regionala beredningsgruppen – en regiondirektör och en hälso- och sjukvårdsdirektör.
I ärendet finns följande dokument
5A Nominering till Ineras regionala beredningsgrupp
5B Ineras ramverk

Samarbete för bättre vård:
§22 Övergripande lägesrapport (Margareta Albinsson)
Södra regionvårdsnämnden beslutar
Att godkänna lägesrapporten.

§23 Slutrapport onkologisk vård (Jessica Wihl, via Skype)
Södra regionvårdsnämnden beslutar
Att godkänna rapporten och rekommendera regionerna att genomföra
rapportens åtgärdsförslag.
Sammanfattning
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 patientsåväl 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.
I ärendet finns följande dokument
7A Delprojekt 12, Onkologisk vård, 2020-04-29
Presentation ”Onkologisk vård”
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§24 Slutrapport luftburna transporter (Görel Nergelius)
Södra regionvårdsnämnden beslutar
1. Att godkänna rapporten och lägga till handlingarna.
2. Att ta fram en handlingsplan utifrån rapportens slutsatser och att dess
resultat presenteras för Södra regionvårdsnämnden senast februari 2021.
Sammanfattning
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 dygnet runt
beredskap och belyser olika lösningar för att uppnå detta.
I ärendet finns följande dokument
8 Delprojekt 22, Luftburna transporter, 2020-05-31
Presentation – ”Luftburna transporter_nämnd”

Övrig information:
§25. Information om nationell högspecialiserad vård (Sven Oredsson)
Sammanfattning
Redovisas områden som tilldelats, är under ansökan, remisshantering och
beredning.
I ärendet finns följande dokument
Presentation ”Bildspel nämnd bild 31-35”
§26. Information om nytt regionavtal (Sven Oredsson)
Sammanfattning
Ett förberedande arbete har inletts för att ta fram ett nytt regionavtal. Ett
förslag till disposition visas med förslag till samverkansområden. Föreslås
att en workshop hålls med nämndens ledamöter i samband med nästa
nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
Presentation ”Bildspel nämnd bild 36-42”
§27. ”Cancersjuksköterska i primärvården” (Didrik von Porat, Peter
Ekolind, Patient- och närståenderådet)
Sammanfattning
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Föreslås att ett försök inleds med inrättande av cancersjuksköterska i
primärvården. Syftet är att skapa trygghet för patienter som genomgått
behandling för cancer och avlasta den specialiserade cancersjukvården.

I ärendet finns följande dokument
Presentation ”Cancersjuksköterska i primärvården”

§28 Vård i Rörelse (Sven Oredsson)
Sammanfattning
Socialdepartementet anordnar tillsammans med Södra sjukvårdsregionen en
konferens den 26 november. Konferensen kommer att hållas digitalt efter
besked från Socialdepartementet (information inkom efter mötet). Viktigt att
informationen sprids i alla regionerna.

§29. Blekinge informerar om digitala vårdmöten (Annelie Ivarsson)
Sammanfattning
Region Blekinge lanserar en digital applikation (”Din vård Region
Blekinge”) där medborgarna digitalt kan komma i kontakt med specifika
vårdgivare för att boka digitalt eller fysiskt möte.
I ärendet finns följande dokument
Presentation ”Digital vård”

§30. Övriga frågor
Nästa nämndsmöte
Nästa nämndsmöte är inbokat 8 oktober i Halmstad. Föreslås att inleda med
middag kvällen 7 oktober med efterföljande heldagsmöte den 8 oktober
inklusive workshop kring regionavtalet. Särskild inbjudan kommer att
skickas ut.

§31. Anmälningsärenden (se bilaga)

Anna Mannfalk
Ordförande

Christina Mattisson
Justerare
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Bilaga

Anmälningsärenden (finns i pappersformat på mötet samt kan beställas
från kansliet)
15A Minnesanteckningar RPO Njurmedicin 20200330
15B Mötesanteckningar RPO Medicinsk diagnostik 200303
15C Mötesanteckningar RAG trauma 200207
15D Mötesanteckningar RPO barn 200304
15E Mötesanteckningar RPO hjärta-kärl 2020-01-14
15E RPO riksHIA 2018 RPO hjärta-kärl 2020-01-14 (bilaga nedan)
15E Så bra är ditt sjukhus just nu 2019 hjärta- kärl 2020-01-14
15F Mötesanteckningar RPO Levnadsvanor 6 feb 2020
15G Mötesanteckningar RPO Levnadsvanor 27 april 2020
15H Mötesanteckningar RPO lung- och allergisjukdomar 200414
15I Mötesanteckningar RPO lung- och allergisjukdomar 20200205
15J Mötesanteckningar RPO Mag- och tarmsjukdomar 200225
15K Mötesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2020-04-17
15L Mötesanteckningar RPO njurmedicin 200414
15M Mötesanteckningar RPO primärvårdsrådet 200205
15N Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa Skypemöte 200122
15O Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 200214
15P Mötesanteckningar RPO psykisk hälsa 2020-05-08
15Q Mötesanteckningar RPO tandvård 2020-02-11
15R Mötesanteckningar RPO tandvård 2020-05-05
15S Mötesanteckningar RPO Palliativ vård 2020-04-17
15T Protokollsutdrag regionstyrelsen regionala priser och ersättningar
Blekinge
15U Rapport 2019 för HTA Syd (200212)
15V Mötesanteckningar chefssamråd inom specialiteten
infektionssjukdomar 28 till 29 november 2019
15X §63 RS HSU Regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2020
15Y § 35 Södra Regionvårdsnämnden_200416 SD vakant HR
15Z §63 HSN Rapport Health Technical Assessment delprojekt 4 del
II(181779) KR
15Å Mötesanteckningar RPO_rorelseorgan200428
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