Södra sjukvårdsregionen

Regionalt chefssamråd barnsjukvård
inklusive neonatologi och barnkirurgi, Södra
sjukvårdsregionen
Mötesanteckningar 2021-02-12
Datum:
Fredag 12 februari
Tid:
09.00 – 12.00
Plats:
Videomöte via Teams
Inbjudan:
Anna Bärtås, Växjö
Anna-Karin Albin, Helsingborg
Helena Elding Larsson, Sus
Elisabeth Olhager, Sus
Maria Nygren, Ystad
Björn Jönsson, Ystad
Christine Karström, Kristianstad
Bo Selander, Kristianstad
Magnus Ljungcrantz, Karlskrona
Josefine Roswall, Halmstad
Christina Clementson Kockum, ordf. kunskapsgruppen

PEWS
Elisabeth informerar om att vi i Skåne vill införa SWE-PEWS. Infört i Kronoberg –
här koppling till datasystemet Cosmic – fungerar bra. I slutenvård och på IVA. I
Karlskrona ej koppling till datasystem men PEWSar allt på avdelningarna – börjar
på akuten och tar med det upp på avdelningarna. Helsingborg: här vill man
verkligen införa det – uppfattar att det vore en vinst.
Kristianstad – vill också införa det.
Barnkirurgi
Elisabeth informerar om flöden inom barnkirurgiska patienter. Barn med
diafragmabråck och esofagusatresi ska dirigeras om från Västra Götaland till Sus
Lund. Det har varit en diskussion med Stockholm.

Om det uppstår perioder med resursbrist kommer barn som kan diagnosticeras
intrauterint dirigeras om till Göteborg.
Vikten av samarbete med hemsjukhusen diskuteras.
Omorganisation neo Lund
Sammanslagning av neo-IVA och neonatalavdelningen i Lund. Samma antal
platser som tidigare. Man kan som patient då ligga kvar på samma vårdplats –
personalen skiftar. Trångt platsmässigt men fungerar.
Kunskapsgruppen
Magnus nu medlem i RPO. Christina slutar som ordförande – Katarina Hanseus
tar över. Kommer vara med parallellt på chefssamråden under första perioden.
RPO har möjlighet att dra igång en lokal arbetsgrupp om man vill.
LPO – beslutat om att man ska ha ett för barn i Skåne. Jämställer barn med
vuxen. Hur nomineringar går till är fortfarande lite klart.
På gång en del om långtidscovid. Kommer en arbetsgrupp som kommer både ha
vuxna och barn men vi förespråkar en speciell barngrupp och en regional
arbetsgrupp. Viktigt att man tar med ett helhetsperspektiv på detta – även andra
infektioner kan ge långtidssymptom.
MIS-C finns det ett bra program även för behandling och uppföljning. Man
uppfattar att samarbetet med MIS-C-teamet på Sus fungerar bra.
Långvarig smärta – NAG på g.
NAG fetma – nominerat Kajsa Järvholm.
Vårdförlopp hjärnskada – behöver en arbeteterapeut barn.
Arbetsgrupp för att följa upp riktlinjer våld mot barn.
Barnrätt – se över systemen med barnets bästa i fokus t ex vid digitala besök.
Finns en enkel riktlinje för digitala besök i Skåne och en i Halland. VGR har gjort
en barnkonsekvensanalys av digitala vårdbesök. Josefine skickar ut.
Diskussion om huruvida väldigt små flöden ska tas som NHV eller ej.
Utbildning:
Inget speciellt idag på SK-kurser.
Barnanpassad vård:
Flera kliniker var intresserade av inspektion barnanpassad vård. Det går att göra
som triangulering. Sjukhus granskar varandra alternativt kan intern granskning
göras. Vissa kliniker tar kontakt med varandra för fortsatt arbete. Förslag var att
Kristianstad-Karlskrona och Helsingborg-Halmstad samarbetar.
Förvärvade hjärnskador:
Vi har inte ett bra system för rehabilitering av förvärvade hjärnskador. Pågår ett
nationellt arbete för att samla kompetensen för detta. Vi enas om att vi behöver
jobba på detta. I alla fall en nationell struktur. Tas upp igen på nästa möte.
Antigenscreening av asymptomatiska barn:
Görs vid inläggning på Sus och i Helsingborg – även föräldrar.
Görs inte i Kronoberg och inte i Halland.

Södra sjukvårdsregionen

Klinikrunda:
Växjö: Bra. Lägre beläggning och lägre akutbesök. Hjälper till i vuxensjukvården,
nu vi personalvaccinationer. Barnanpassad vård har man gjort. Tuff ekonomi.
Kristianstad: Halva barnavdelningen har vuxna med covid (9 vuxenplatser). Nu sist
i deeskalering. Spot check barnakuterna. Lånat ut läkarsekreterare. Nästan
halverat barnakutflöde. Inte riktigt full mottagning.
Helsingborg: Mindre inflöde och beläggning. Sista två veckorna mer. Hjälpt till mkt
– tar hand om personalprovtagningen. Lånat ut till vuxensidan. Öppenvården lite
ansträngd.
Sus barnmedicin: Lägre flöde på akuterna. Covidavdelning + lånat ut personal.
Styrt om personal från öppenvård + extra jourlinjer. Högt inflöde av MIS-C –
vårdats både i Malmö och Lund. Avd 62 i Lund 3 IMV-platser – stabilt. Tuff
ekonomi.
Karlskrona: Minskat flöde. Hjälpt till på vuxen. Ökad korttidsfrånvaro. Har inte
snabbtester eller personalprovtagning. Tuff ekonomi.
Ystad: Ystad förhållandevis förskonade. Tuff ekonomi. Chefsträdet omorganiserat
– läkarchef för Ystad och Trelleborg. Saknar fysioterapeut. Fungerar mycket bra
med den neonatala transportorganisationen.
Halland: Utlånad personal – personalen har klarat det rätt bra. Lägre flöde både på
akut och barnmottagning. Ssk mottagning har fått dra ner. Rekryteringsläget gott.
Nästa möte 7 maj 2021

Vid anteckningarna
Helena Elding Larsson
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