Samarbete för bättre vård
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Södra sjukvårdsregionen

Anteckningar från Samarbetsgruppen 31/8
2020 Teams/kansliet Lund 09.00 – 12.30
Närvarande
Håkan Friberg via länk, Jessica Wihl via länk, Per vin Hofsten via länk, Birger Pålsson via länk,
Lena Luts, Per Wendel, Kristiania Happstadius och Margareta Albinsson på kansliet.
Gäster
Sven Oredsson, Tomas Jonasson och Joakim Imberg via länk.
Anteckningar från förra mötet godkändes
Riktlinjer för möten
Riktlinjer för möten är framtagna som föreskriver i första han distansmöten om inte särskilt behov
finns. Se bilaga.
Delprojekt 19 Kärlkirurgi rapport från Tomas Jonasson
Tomas Jonasson presenterade gruppens arbete och förslag. Gruppen har arbetat i god andra och
med en gemensam ambition att nå ett genomförbart resultat. Se bilaga.
Deras konkreta förslag kan sammanfattas i följande punkter:
-

Obligatorisk rotationstjänstgöring av nya ST-läkare kärlkirurgi inom SSVR.
Centralisering av specifika ingrepp där enheter har låg volym till ett eller ett par andra
enheter. Detta kan gälla carotiskirurgi*, venös rekanalisering* och stentning*, prostata- och
uterusembolisering*.
- Gemensamma kärlkonferenser vid specifika sjukdomstillstånd och ingrepp för att
säkerställa likartad behandlingsindikation inom SSVR. Man kan då också redogöra för
aktuell väntelista avseende specifika kärlingrepp, och om ingrepp kan erbjudas vid annan
enhet.
- Den högspecialiserade kärlkirurgin skall som idag enbart utföras vid SUS.
- Vid forskning bör inkludering av patienter kunna göras inom hela SSVR. Basen för
forskning skall finnas vid SUS.
- Formaliserad kärljour bör införas vid de enheter som bedriver kärlkirurgi. Detta kan se olika
ut vid de enskilda enheterna och i vissa fall ske gemensamt mellan olika enheter.
- Uppdrag till ansvariga för kärlkirurgin vid enheterna om att bilda en sjukvårdsregional
arbetsgrupp med intentionen att fortsätta arbetet som beskrivs i denna rapport.
Rapporten skall nu presenteras för ledningsgruppen och därefter behandlas på nämnden den 8/10
2020. Stort tack till Tomas och gruppen för väl genomfört arbete.
Miljö och hållbarhet, introduktion av Joakim Imberg Region Skåne.
Joakim Imberg presentera Region Skånes miljö och hållbarhetspolicy. Intressant område vi
behöver återkomma till. Se bilaga.
Slutrapport delprojekt 17 Rutinmässig testning av tjock- och ändtarmscancer
Maria Stenmark Askmalm har tidigare presentera gruppens arbete. Förankring och fin justering är
nu gjorda. Se bilaga.
Gruppen förordar införandet av dMMR-analys på samtliga tjock – och ändtarmscancrar.
Rapporten skall nu presenteras för ledningsgruppen och därefter behandlas på nämnden den 8/10
2020.
Stort tack till Maria och gruppen för väl genomfört arbete.
Slutrapport delprojekt 18 Uppföljning av patienter med risk för cancer

Även här har Maria Stenmark Askmalm har tidigare presentera gruppens arbete. Förankring och fin
justering är nu gjorda. Se bilaga.
Förslaget från gruppen är
 Att etablera en tydlig struktur hos varje huvudman som tjänar som remiss mottagare för ett
decentraliserat omhändertagande i specialistvård för personer med risk för cancer.
 Att det etableras ett centralt stöd i Södra sjukvårdsregionen med ansvar för
informationsspridning, utbildning, kvalitetsregister och klinisk forskning
Rapporten skall nu presenteras för ledningsgruppen och därefter behandlas på nämnden den 8/10
2020.
Stort tack till Maria och gruppen för väl genomfört arbete.
Nytt delprojekt - Kliniska distansmöten
Ett digitalt arbetssätt utan geografisk begränsning möjliggör att fler individer kan bedömas på ett
evidensbaserat sätt. Inom flera områden finns det ett behov att utveckla kliniska distansmöten.
Kvalitet och säkerhet måste utvecklas i Södra sjukvårdsregionen liksom i landet.
Förslaget skall behandlas på ledningsgruppen den 9/9. Se bilaga.
Uppföljning delprojekt 9 Esofagus/ventrikel
Arbetsgruppen har jobbat fram förslag på arbetsfördelning inom södra sjukvårdsregionen och
tillsamman med chefsamråd kirurgi har en implementering av förslagen påbörjats. Se bilaga.
Uppföljning delprojekt 10 MT kompetens
Delprojektet startade utifrån ett gemensamt behov av kompetensutveckling. Behoven har
förändrats och arbetet har i huvudakt ägnats åt att etablera MT inom Kunskapsstyrningen. Se
bilaga.
Uppföljning av delprojekt 4 axel kirurgi del I
Sedan arbetet initierats har en markant nedgång av operationer av okomplicerade
nyckelbensoperationer skett. Se bilaga.
Uppföljning av delprojekt 13 Ablationer och delprojekt 15 Endokrin halskirurgi
Arbetet påbörjas under hösten 2020. Planerad rapport nämnden i november.
DCS-verksamhet. Dorsal Column Stimulation, eller ryggmärgsstimulering
Lena Luts presenterade frågeställning om det finns förutsättningar och en vilja till samverkan inom
SSVR. Frågan överlämnas till chefsamråd anestesi/IVA för analys. Frågan återkommer till
kommande möte. Se bilaga.
Lägesrapport Skopi utbildning och planer framåt för ytterligare en utbildning.
Trotts utmaningar på grund av pandemin fortgår utbildningen. En del av den verksamhetsförlagda
utbildningen får skjutas framåt men de teoretiska delarna har lösts via digital undervisning. En
student från Region Skåne har lämnat utbildningen då det inte gick att lösa VFU. Styrgruppen
kommer den 3/9 diskutera start av ny utbildning. Tydlighet i inbjudna och vilka förutsättnings som
krävs för VFU skall utvecklas.
Vårdförlopp aktuellt läge och rapport från vårdförloppsarbete inom Stroke
Bordläggs till nästa möte.
Högspecialiserad vård – lägesrapport
Beslut om NHV spinal rehab kommer att fattas under hösten.
På remiss är ytterligare 13 områden med svar 20/9. Ansökningsförfarande pågår inom bla de
gynekologiska området.
Nästa möte är den 30/10 via Teams. Rapport kommer då kommer Johan Lidmark och presentera
genomförda fokusgrupper.
Margareta Albinsson
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