Samarbete för bättre vård
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Södra sjukvårdsregionen

Anteckningar från Samarbetsgruppen 17/1 2020
kansliet i Lund 10.00 – 16.00
Närvarande
Birger Pålsson, Per Wendel, Håkan Friberg, Per von Hofsten, Margareta Albinsson, Lena Luts
deltog efter lunch, Kristina Happstadius deltog efter lunch

Anteckningar från förra mötet godkändes
Kommunikation
Mall för generellt nyhetsbrev presenterade. Kristina tar tacksamt emot förslag på nyheter och
reportage.
Planen är att med regelbundenhet producera nyhets brev som skall täcka hela SSVR aktiviteter.
Aktuellt från övriga delprojekt och arbetsgrupper
Delprojekt 4 Stroke Som uppföljning av delprojektet har Jesper Petersson gjort ytterligare ett
uppföljningsmöte i Halmstad, Växjö och Karlskrona.
Delprojekt 10 MT kompetens. Arbetet har övergått i kunskapsorganisationen och den 24/2
kommer ett seminarium att genomföras.
Delprojekt 11 skopi utredning. BTH utbildningen har sitt första fysiska möte v 5 med 20
deltagare. Analys behöver göras för viket intresse och förutsättningar som finns för en andra
omgång av utbildningen.
Delprojekt 13 Onkologi. Möte med Närsjukvårds ansvariga är planerad under våren.
Delprojekt 16 IBD. Ordf. Olof Grip har haft möte med kirurgi arbetsgruppen. Likaså har diskussion
påbörjats om en RAG IBS för att tillskapa ett NKK dokument.
Delprojekt 17 Rutinmässig testning vidtjock-och ändtarmscancer. Delprojektet är i slutfasen.
Presentation för samarbetsgruppen på kommande möte.
Delprojekt 18 Arbetssätt och rutiner av patienter med risk för cancer. Även här går arbetet
framåt. En intervjuundersökning är genom förs inom ramen för delprojektet.
Delprojekt 20 Kärlkirurgi. Arbetet pågar och nytt 12/2.
Delprojekt 20 Parkinson har kommit igång efter en lite trög start.
Delprojekt 23 MRT har sitt första möte 28/2.
Arbetsgruppen för medborgardialog. Planering pågår för fokusgrupper.
Arbetsgrupp samordning och tillgänglighet. Kö miljarden försvårar samordning så varje
verksamhet värnar ”sina egna” patienter och det är inte alltid som störst behov styr. Arbetet med att
minska variationer vad gäller resevillkor i SSVR pågår.
Ledningsgrupp den 16/1 2020 och nämnd den 14/1 2020. Ärenden från Samarbete för bättre
vård.







Delprojekt 4b, ASD som presenterat tidigare för gruppen kommer av Richard Frobell att
presentera HTA analysen för nämnden den 14/2.
Uppföljning delprojekt 9 esofagus/ventrikel utgår då underlaget ännu inte kommit.
Gruppen ser positivt på utvecklingen och de förslag till omfördelning som finns skall
presenteras på chefsamråd kirurgi den 23/1. Förslag på sammarbets möte för att utveckla
i september har gått till ledningsgruppen som ställde sig positiva till att finansiera
aktiviteten med utvecklingsmedel.
Förslag på nytt delprojekt 24 benign gynekologi bordlades av ledningsgruppen i avvaktan
på de interna Skåne arbetet samt dialog med Region Halland.
Information delprojekt 22 luftburna sjuktransporter. Behovs analys beräknas vara klar i
februari. Dialog med HTA syd om en ev. HTA analys pågår. I Regions Skånes samarbete
med Danmark finns tankar om ev. samarbete kring upphandling av helikoptrar. Analys om
det är möjligt enl. Svensk lagstiftning pågår.

Nationell högspecialiserad vård
Bra att följa Socialstyrelsens hemsida där aktuell information finns
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
Efter föregående samarbetsgrupps diskussion har en skiss tagit fram för hur gången från ett behov
till ett ev. delprojekt tagit fram. Se bilaga.
Relevanta chefsamråd har fått frågan om vad de ser för behov utifrån aktuella områden för NHV.
Fortsatt diskussion om dialogen mellan huvudmännen kan starta redan innan remissförfarande.
Lena undersöker om det finns möjlighet att få ta del av underlagen innan remissen går ut.
Områden som varit föreslagna för NHV där expertgruppen inte rekommenderat området
som NHV.
Parkinson är ett sådant område. Förslag att RPO får bedöma om något behöver göras.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/remissvar/remissversion-dnr7820-2018-underlag-beslut-avancerade-behandlingarparkinsons.pdf
Ansökan från Skåne/Sus är gjort för endometrios och planering för ansökan från Sus/Skåne pågår
för förvärvade ryggmärgsskador.
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (tidigare SVF):
Frågan får återkomma när grupperna kommit längre i sitt arbete
Innovationspartnerskap – strokekedjan
Bengt Stavenow och Emmy Bertholdsson Innovation Skåne samt Jesper Peterson Sus presentera
vad en innovation upphandling är och vilka aktiviteter som pågår med stöd av Vinnova se bilaga
• Nytt upphandlingsförfarande 2017 – Innovationspartnerskap
• Förfrågan från Upphandlingsmyndigheten avseende intresse och lämplig pilot Case
2018/2019. Finns idag ingen helhetslösning inom problematiken stroke.
• Innovation Skåne tog kontakt med neurologen SUS våren 2019 med förslag på
Strokekedjan- optimering av akut strokevård inom Södra Sjukvårdsregionen
• Projektförslag till Vinnova/Upphandlingsmyndigheten
i augusti
• Finansiering av ett ”planeringsprojekt” i oktober
• Deltagande verksamheter är Sus, Region Blekinge och Karlskrona kommun.
Diskussion om förutsättningar för ett Innovationspartnerskap och om vilken aktör som bäst ingår i
projektet. Tveksam om SSVR har eller skall ha en roll. Fortsatt dialog med presidiet.
Rutiner för barn som skickas till andra sjukhus och behöver uppföljning i Växjö
På barnkliniken har ett nytt system för att säkra vårdsituationen för svårt sjuka eller skadade barn
med förväntat komplexa vårdbehov. En funktion som samordningssköterska med ansvarar för att
hålla koll på barn som vårdas på regionsjukhus, planera hemkomst till avdelningen eller
hemsjukvård och förbereda så att rätt utrustning, läkemedel och kunskap när barnet kommer hem.
Bra organisation som bör spridas till andra verksamheter. Spridning via chefsamråd barn.
Prisförhandlingarna 2019
Prisförhandlingarna har gått bra och nämnden fattade beslut i november om de nya priserna.
Miljö och hållbarhet
Förslag om att till kommande möte lyft frågan om miljö och hållbarhet. Vid inköp, rutiner för
vårdhygien och smittskydd. Är rutinerna optimala ur en miljö och hållbarhetsperspektiv.
Nästa möte
26/2 2020 09.00 – 12.00. Skype inbjudan kommer.
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