Minnesanteckningar chefsamråd kirurgi inkl. kärlkirurgi 22/1 2019
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Chefsamrådets uppdrag
Ledningsgruppen fastställde i september ett uppdaterat uppdrag för chefsamråden.
Syfte
Chefsamråden har till uppgift att stärka det operativa samarbetet i Södra
sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla en god och jämlik vård.
Uppdrag
Chefsamråden ansvarar för:
• Arbeta för att optimera patient processerna avseende initiering, utredning,
behandling och uppföljning.
• Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
• Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten.
• Följa upp beslutade samarbeten.
• Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
• Samverka med övriga forum inom Södra sjukvårdsregionen såsom regionala
programområden, Samarbete för bättre vård, andra chefsamråd med flera.
Se bilaga.
Då flera chefsamråd har varit vilande däribland chefsamråd kirurgi gjordes det en ny
start för samtliga chefsamråd hösten 2018.
Utöver de fastställda uppdraget kan chefsamrådet utveckla sin egna frågor och
arbetsformer. Områden som lyftes på mötet är erfarenhetsutbyte,
väntetidsproblematik, kompetensbehov etc.
Samarbete för bättre vård
Information om Samarbete för bättre vård finns på
https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battre-vard/om-samarbetet/
Delprojekten finns presenterade på
https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battre-vard/delprojekt/

Södraregionvårdsnämndens beslut innebär att nämnden ställt sig bakom förslaget
och uppmanar regionerna att följa intentionerna i beslutet.
Informationsspridningen är en utmaning och information når inte alltid berörda
chefer. Margareta A ansvarar för att i möjligaste mån sprida information till
chefsamrådet. Möjlighet finns att prenumerera på uppdateringar på hemsidan för
samarbete för bättre vård.
Kärlkirurgi
Nytt delprojekt inom kirurgiska området är kärlkirurgi. Se bilaga. Tomas Jonasson
från Region Kronberg kommer att vara ordförande i gruppen.
När Kärlkirurgi diskuteras i gruppen bör gruppen kompletteras med kärlkirurgisk
kompetens från SUS.
Halskirurgi
Mycket långa köer inom området och det finns behov av samordning och gemensam
utveckling. Finns ett pågående delprojekt inom halskirurgi där Erik Nordström är
ordförande. Ett förslag från gruppen förväntas under våren. Se bilaga.
Permanenta arbetsgrupper kirurgi
Chefsamråd kirurgi har ett särskilt uppdrag kopplat till de permanenta
arbetsgrupperna Colorektal och Esofagus/ventrikel. Se bilaga.
Grupperna har haft sitt första möte den 15/1 2019. Bra stämning och konstruktiva
diskussioner i båda grupperna. Vid nästa möte skall ordförande i respektive grupp
bjudas in.
Långsiktighet och förutsägbart
Chefsamrådet betonar vikten av långsiktighet och förutsägbarhet i de beslut som tas.
Skall verksamheter flyttas mellan regionerna och sjukhus måste det finnas en
långsiktighet för uppbyggnad av kompetens och resurser.
Nationell Kunskapsstyrning NPO/RPO
Aktuell information finns på
https://sodrasjukvardsregionen.se/kunskapsstyrning/regionala-programomraden/
Chefsamrådet ser en utmaning i att kirurgi finns med i så många NPO/RPO att det är
svårt att få en helhetsbild för de kirurgiska området. Även i RCCs syds arbete finns
behov av kirurgisk kompetens. Det är svårt för verksamheterna att bemanna alla
grupperingar där behov finns. Svensk kirurgisk förening är kritisk till nuvarande NPO
uppdelning.
Samarbete för bättre vård – Kunskapsstyrning – RCC
Viktigt att det finns en samordning och koppling mellan de olika aktiviteterna så att
verksamheten får möjlighet att involveras och verkställa på ett bra sätt.
Gränsdragningen mellan Kunskapsstyrning och drift är svår.
Hinder som olika regelverk och ekonomiska system försvårar möjligheten till
samarbete och att hjälpa varandra.
Inom samarbete för bättre vård har en överenskommelse tecknats vid lån av
medarbetare mellan regionerna. Överenskommelsen kommer att finns i 2019 års

prislista. Se bilaga. Pågår också en analys av de olika regionerna ekonomiska
system för att identifiera var ev. hinder kan finnas.
Socialstyrelsens analys av väntetider i vården
Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att analysera väntetiderna i vården. För att få en
bild har man tittat på väntetider i län/regioner som har korta väntetider - Halland och
Kalmar och län/regioner som har långa väntetider - Skåne och VGR.
Jämförelser är svåra att göra då förutsättningarna är så olika och indikatorerna
skiljer sig åt.
Behov finns att synka indikatorer inom reps område. Behov finns också att nationellt
säkra tillgång till operations sjuksköterskor och anestesi sjuksköterskor.
IT och Journalsystem
Ett ökat samarbete mellan regionerna kräver en ökad samordning av IT och
journalsystem. Vad innebär ett nytt journal och informations system SDV i Skåne för
övriga regioner i Sjukvårdsregionen?
Arbetsformer för Chefsamråd kirurgi
Roterande ordförandeskap.
Möten två gånger per termin varav ett kan vara Skype.
Förslag att Claes Hjalmarsson blir ordförande de första året.
Näste möte
10/5 09.00 – 12.00 kansliet i Lund
Margareta Albinsson

