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Närvarande
Ulrika Siesing Blekingesjukhuset
Anders Rehn Sus
Ulrika Pahlm Helsingborg
Patrik Olsson CSK
Jenny Wingerstand Ystads lasarett
Therese Paldan Växjö sjukhus
Rickard Linnér Sus delar av mötet
Frånvarande
Peter Asplund Hallands sjukhus
Maja Ewert Hallands sjukhus
Johan Bonnevier Sus
Björn Orrhede Sus
Martin Annborn Helsingborg
Anteckningar från förra mötet
Godkändes
Uppföljning av arbetet med Covid
Samverkan har fungerat bra i Skåne. Dock inte haft någon samverkan
med Kronoberg och Blekinge. Nu när kontaktvägar finns upprättade är en
utvecklad samverkan möjlig.
I Blekinge och Kronoberg har det fungerat bra, relativt får patienter. Båda
regionerna har haft patienter från Sörmland.
Hanteringen av köer som uppstått
I Kronoberg har extra medel tillförts för att köpa vård. Fortsatt problem
med sterilcentralen som innebär minskad operationskapacitet förutom brist
på op. personal.
Blekinge har inte fått tillskott. Är uppe i normal operationskapacitet.
I Region Skåne pågår en Normaliseringsprocess med bla gemensamma
väntelistor.
För Ystads del är personal läget bra och det planeras för utökning.
Helgsatsning på ÖNH barn i Ystad dock finns problem med ventilationen
som väntas bli avhjälpt v 48.
För framtida behov kan planering över hela sjukvårdsregionen vara ett
värde.
Läkemedelstillgång
Kronoberg och Blekinge har inte haft något större problem med
läkemedels tillgång. Problem har funnits på Sus och restriktioner på vissa

läkemedel har utfärdats. Verksamheterna fick ställa om till andra former för
att söva. Nu finns en plan utarbetad. Även nationellt finns beslut om
samordning.
Anders Rehn rapporterar på nästa möte vilka planer som finns.
Samordning medicinska riktlinjer
Rickard Linnér beskriver arbetet med SDV (Sammanhåller digitalt
vårdsystem) i Region Skåne.
Frågan om medicinska riktlinjer bör ligga inom kunskap styrningen. Något
RPO finns ännu inte etablerat. Lars Algotsson representera SSVR i NPO.
Dorsal Column Stimulation (DCS)
Förfrågan från Region Skåne om det finns förutsättningar och vilja till
samverkan. Beslut finns att koncentrera verksamheten i Skåne till Sus.
Idag bedrivs verksamheten även på CSK där ca 180 patienter behandlas.
Blekinge skickar i dag patienterna till Göteborg. Kronoberg skickar sina
patienters till Göteborg, Linköping och Jönköping. I både Blekinge och
Kronoberg sorterar verksamheten under smärtkliniken. Kontakt skall tas
med dem.
Gruppen ser positivt på en uppbyggnad av verksamhet på Sus och
möjlighet att remittera dit men allt beror på hur tillgängligheten blir. Redan
idag går det att remittera till CSK.
Ordförande för chefsamrådet
Ulrika Siesing väljs till ordförande för chefsamrådet.
Nästa möte
17 mars 2021 13.00 – 14.30
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