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Södra sjukvårdsregionen

Anteckningar från Samarbetsgruppen 26/2 2020
kansliet i Lund 09.00 – 12.00
Närvarande
Birger Pålsson, Håkan Friberg, Per von Hofsten, Lena Luts via Skype. Per Wendel, Christer
Lindbladh, Jessica Wihl och Margareta Albinsson deltog från kansliet.

Anteckningar från förra mötet godkändes
Noteras att
Delprojekt Axel kirurgi 4 II presenterade för nämnden den 14/2 tillsamman med en genomgång av
vad en HTA analys är. Nämnden godkände delprojektet och uppmanade huvudmännen att följa
intentionerna i rapporten.
Nulägesrapport av delprojekt 22 Luftburna transporter gjordes på nämnden. Stor och komplex
fråga. En första analys av de juridiska frågorna vid ett samarbete med Danmark är gjort. Region
Skåne ansvarar framöver för den fördjupande juridiska analysen.
Lägesrapport Delprojekt 17 Rutin mässig testning vid tjock och ändtarmscancer
Bedömningen är att delprojektet kan avrapporteras tillnämnden i maj.
Lägesrapport Delprojekt 18 Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
Även här är bedömningen att delprojektet kan avrapporteras till nämnden i maj.
Marie Stenmark Askmalm kommer till gruppens nästa möte för en fördjupas presentation av
delprojekt 17 och 18.
.
Lägesrapport Delprojekt 12 Samverkan onkologisk vård
Jessica Wihl presenterar de aktiviteter som är aktuella att genom föra den närmaste tiden.
Med de inspel som kommer i vår är delprojektet klart för presentation på nämnden i maj.
Fördjupad presentation på nästa möte.
Arbetsgruppen för medborgardialog
Planeringen för fokusgrupper pågår och rekrytering görs till sex grupper varav tre i Skåne. Var och en
finansierar sina. Indikator genomför fokusgrupperna.
Arbetsgrupp samordning och tillgänglighet
Översyn av reseersättningar inom Södra sjukvårdsregionen pågår. SOT gruppen signalerar
svårigheter med samordning på grund av kö miljardernas utformning. Var och en huvudman håller
på sitt vilket försvårar samarbete.
Arbetsgrupper för benign kolorektal kirurgi och för benign esofagus ventrikel Beslut i
chefsamrådet om arbetsfördelning. Se bilaga. Positivt att chefsamrådet tar sitt ansvar och sliter
eventuella tvister.
Styrgrupp chefsamråd
Styrgruppen består av Maria Wiltz region Kronoberg sjukhus, Birgitta Friberg, Blekinge sjukhuset,
Caroline Samuelsson Hallandssjukhus, Mats Molt Skånes sjukhus nordost, Jörgen Wenner Skånes
sjukhus nordväst och Per-Ola Kimblad Sus.
Beslut på senaste mötet att starta nya chefsamråd inom psykiatri, anestesi/IVA, akutsjukvård och
radiologi.

Nationell högspecialiserad vård https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationellhogspecialiserad-vard/

Dialog pågår med chefsamråd gynekologi om start av delprojekt benign gynekologi med anledning
av ansökan om NHV. Fortsatt dialog på nästa möte.
Samtliga chefsamråd har fått en uppmaning att inkomma med synpunkter och förslag på behov av
samordning av verksamhet med anledning av kommande remisser om NHV.
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
16 nya om råden är under uppstart. De vårdförlopp som presenterats hittills saknar till stora delar
hälso ekonomiska analyser och prioriterings analys. Viktigt att framföra detta till pågående och
kommande grupper. Metod och prioriteringsrådet har kommenterat avsaknad av evidens samt brist
på prioriteringsanalys och hälsoekonomi.
Skopi utbildningen
Uppstarten har fungerat väl. En deltagare utanför sjukvårdsregionen har hoppat av. Full betalning
för utbildningen kommer att krävas av den anmälande verksamheten. En deltagare har problem
med VFU. Dialog pågår med verksamheten.
Kommunikation
Nytt Nyhetsbrev har skickats ut. Positiv respons från flera håll.
Miljö och hållbarhet.
Joakim Imberg Miljöstrateg Region Skåne kommer till mötet den 25/3
EDS och ME är områden som det kan finnas skäl att belysa inom södra sjukvårdsregionen.
Frågan återkommer

Nästa möte den 25/3 kl. 10.00 – 15.00 kansliet i Lund.
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