Samarbete för bättre vård
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Södra sjukvårdsregionen

Anteckningar från Samarbetsgruppen 6/5 2020
Skype/kansliet Lund 09.00 – 12.00
Närvarande
Håkan Friberg via Skype, Lena Luts via Skype, Christer Lindbladh via Skype, Jessica Wihl via
Skype och Birger Pålsson, Per Wendel och Margareta Albinsson på kansliet.

Frånvarande
Per von Hofsten
Anteckningar från förra mötet godkändes
Delprojekt 12 Onkologisk nära vård
Delprojektet är klart för rapport till nämnden den 5/6 2020. Se bilaga.
Fortsatt dialog med olika parter för att förankra slutsatserna i rapporten. RCC planerar för
utbildningsisattser i enlighet med rapporten. Samverkan mellan strålenheten i Växjö och
Centralsjukhuset i Kristianstad utvecklas positivt.
Stort tack till Jessica för allt arbete som är nedlagt under delprojektets gång.
Delprojekt 17 Rutinmässig testning vid tjock- och ändtarmscancer
Utifrån föregången mötes diskussioner har rapporten utvecklats ytterligare. Gruppen önskar att det
framgår än tydligare att testningen förhindrar framtida insjuknande och att resultatet förhindrar
onödig behandling med cytostatika. Se bilaga.
Läs och återkom med ev. synpunkter.
Nationellt vårdprogram är nu godkänt.
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-andtarmscancer/vardprogram/
Delprojekt 18 Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
Utifrån diskussioner på föregående möte jobbar Marie med rapporten. Återkommer till nästa möte.
Delprojekt 24 Endometrios/ Benign gynekologisk kirurgi
Efter dialog med deltagande verksamheter föreslås rubriken ändras till benign gynekologiskt
kirurgi. Charlotta Hellsten Sus blir ordförande dör delprojektet. Alla berörda verksamheter har utsett
deltagare. Ett första Skype möte skall genomföras innan sommaren.
Delprojekt 22 Luftburna sjuktransporter
Projektet skall presenteras för nämnden den 5/6. Delprojektet sker på uppdrag av
Reionvårdsnämnden och politiken är engagerade i frågan.
Görel Nergelius kommer till samarbetsgruppens nästa möte.
Aktuellt från arbetsgrupper




SOT gruppen har påbörjat arbetet med en undergrupp för att se över ersättningar vid
resor inom Södra sjukvårdsregionen. Som mycket annat pausat för tillfället. Tillgänglighets
situation återkommer vid nästa möte.
Arbetsgruppen för benign esofagus/ventrikel kirurgi arbetar på utifrån de beslut som
chefsamrådet tagit. Som mycket annan planerad verksamhet är det nu paus i arbetet.

Endoskopi utbildningen
Utbildningen har anpassats till distansundervisningen. En del studenter har fått svårt med den
kliniska delen men bedömningen är att det går att lösa under resterna de kurs tid.
Presidiet har ställt sig bakom att finansiera ytterligare en kurs för medarbetare i Södra
sjukvårdsregionen. Styrgruppen för utbildningen har möte den 25/5 där frågan om nästa kursstart
skall behandlas. Kommunikations plan för spridning skall diskuteras med Kristina.

Nationell högspecialiserad vård

Arbetet är till stora delar pausat men remisser finns ute för påseende. Beredningsgrupp 2 har sitt
nästa möte den 21/9 då bla spinal rehab skall behandlas.
Kunskapsstyrning
Grupperna jobbar på i den takt som det är möjligt. Positivt med upparbetade kontakter för
erfarenhetsutbyte och stöd i pandemi arbetet.
Nytt NPO är under uppbyggnad för kirurgi och plastik kirurgi
Samverkans grupper för kvalitetsregister, uppföljning och analys samt stöd för
verksamhetsutveckling utvecklas succesivt. Viktiga grupper för RPO och för implementeringen av
vårdförloppen. Utbildning för processtöd och RPPL är under planering i RSG stöd för utveckling.
Planerad start höst 2020.
Vårdförlopps arbete pågår även om det för vissa grupper är svårt med prioriteringen. Beslut
planeras under hösten för några områden.
Stöd strukturer för implementering av vårdförloppen finns på platts eller är under utveckling hos
samtliga huvudmän inom SSVR. SSVR delfinansierar processtöd hos huvudmännen.
Mötesplats för byggnationer
En mötesplats genomfördes i början av året. Oklart hur fortsättningen blir.
Kommunikation
Nytt nyhetsbrev planeras till i början av juni. Inkom gärna med förslag på nyheter.
Höstens möte
31/8, 30/9 och 30/10
Vård i rörelse 26/11 på initiativ av Socialdepartementet
Välkommen med er anmälan
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=315419af1b76702ea98e6e73a786eb2ad04
96a0&Origin=Direct
Näta möte den 17/6 blir ett Skype möte 09.00 – 12.00

Margareta Albinsson

Södra sjukvårdsregionen

