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Anteckningar från förra mötet
Under punkten delprojekt 12 onkologisk vård noteras att Blekingen ännu inte har något
ordinationsstöd för cytostatika behandling. Senaste beskedet är att det kan dröja till 2023. Håkan F
kollar upp denna fråga.

Tillgänglighetsarbetet i Södra sjukvårdsregionen
SOT- gruppens uppdrag har reviderats och beslutats av Hälso- och sjukvårdsdirektörerna
Övergripande målsättning
SOT-gruppen ska bidra till att Södra sjukvårdsregionens gemensamma resurser utnyttjas så
effektivt som möjligt för att inom rimlig tid erbjuda alla patienter vård utifrån behov och medicinsk
prioritering.
Huvudfokus
SOT-gruppen ska i första hand fokusera på patienter med trängande behov av vård. Således
avses i första hand patienter med hög eller medelhög medicinsk prioritet (i vissa fall benämnda
”förturspatienter”) som på grund av andra komplicerande sjukdomar och därmed hög ASAklassificering behöver omhändertas inom rimlig tid.

Endoskopi utbildning BTH
Utbildningen fortgår och fungerar väl trots pandemin. Examinationer skall påbörjas för första delen
och den skall ske digitalt.
Intresse anmälan är utskickad för en ny utbildningsomgång, Trolig start VT 2022. Hittills har 6-7
intresse anmälningar inkommit. Minigränsen för start är 15 st. Uppmaning till alla att sprida
informationen och uppmana verksamheterna att möjliggöra deltagande för intresserade
sjuksköterskor.
Fortsatt utredning om ambulanshelikopter
Utredningen fortgår och rapport skall ges till nämnden under våren.

Kommunikation


Information om NHV endometrios, som infördes 1 januari. Det finns kort info på Sus
externa webb för patienter/allmänhet, där de har en sida om NHV. Specifik remiss för
vårdgivare finns på Vårdgivare i Skåne. Önskemål att Socialstyrelsen lägger in länkar till
de universitetssjukhus som tilldelats NHV, för att underlätta för personal och intresserade,
så att de lätt slussas vidare till rätt webbsida. Lena tar frågan med Soc.
 Nationell information kring tjock- och ändtarmsscreening, som alla regioner ska kunna
använda, tas fram inför Dalarnas pilot, som startar i mars. Kommunikatörer från RCC har
arbetat med informationen kopplat till styrgruppen, NAG tjock- och
ändtarmscancerscreening. Kristina är inbjuden till möten kring övergripande
kommunikation med Dalarna och RCC. Ev. kommer Region Skåne att kunna ingå i piloten
och införa screening (en årskull) senare under året.
 Nyhetsbrev skickas ut två-tre gånger per termin, när behov finns. Utgivningen synkas med
nämndsmöten och nästa nyhetsbrev planeras till början av mars.

Arbetsgrupp kärlkirurgi
Uppdrag till arbetsgruppen är beslutat men gruppen har ännu inte möts på grund av pandemin.
Förhoppningsvis kan gruppen starta under våren. Planerad uppföljning hösten 2021.

Delprojekt 21 Blodsamverkan
Delprojektet rapporterade till nämnden i nov 2021. Gruppen bedömde att inga ytterligare åtgärder
behövs för att säkra tillgången till blodprodukter i Södra sjukvårdsregionen. Nämnden önskade
dock en uppföljning hösten 2021.

Delprojekt 12 Samverkan onkologi
Regionala primärvårdsrådet och RCC har fört en dialog om att utifrån delprojektet slutsatser
utveckla kommunikationsvägar och information under vårdprocessen. Diskussion har förts om i
vilken form detta bäst sker. Starta en RAG, regional arbetsgrupp eller ett delprojekt. Då regionen
har startat eller är på gång att starta egna arbete har slutsatsen blivit att återföra frågan till
Regionala primärvårdsrådet med förslag att starta en RAG i samverkan med RCC.
Patientorganisationen är angelägna om att detta arbete påbörjas.
Under våren skall delprojekt 12 samverkan onkologi följas upp. Jessica och Margareta återkommer
med ett förslag. Nära vårds ansvariga i Södra sjukvårdsregionen planerar ett möte som vi skall
bevaka.

Uppföljning av Delprojekt 13 ablationer
Samarbetet mellan Sus och Karlskrona fungerar väl. Pandemin har gjort att uppsatta mål inte har
kunnat nås. Väntetiderna har där för ökat. Även om både Sus och Karlskrona kunnat öka behövs
ytterligare ett lag i Södra sjukvårdsregionens. Rapport till nämnden i mars. Uppföljning av

Delprojekt 15 endokrin halskirurgi
Rapport till nämnden i nov 2020. Fortsatt långa köer inom området. Alla planerade
förbättringsåtgärder har inte kunnat genomföras.
Region Skåne planerar upphandling för att avhjälpa kösituationen. Långsiktigt behövs ytterligare
åtgärder göras.
Per von H påtalar felaktiheter i rapporten gällande uppgifterna för Halland. Per återkommer med
förslag till rättelse.

Delprojekt 14 Spinal rehabilitering
Beslutet om den NHV ännu inte är fattat och riskerar att skjutas till hösten 2021.
Margareta kontaktar ordföranden för dialog om hur vi skall gå vidare.

Delprojekt 16 Inflammatoriska tarm sjukdomar
Delprojektets ledamöter och ordförande ha inte unnat prioritera arbetet på grund av pandemin.
Möte skall planeras in med ordförande.

Delprojekt 20 Parkinson
Plan för de utbildningsinsatser som planeras finns. På grund av sjukskrivning av centrala funktioner
har uppstart förskjutits.

Delprojekt 23 MRT
Gruppen är eniga om att alla sjukhus ansvara för jourverksamhet verksamhet 07.00 – 21.00. Sus
ansvarar för övrig jourtid. På grund av pandemin har inte rapporten hunnit skrivas. En första
rapport har getts till ledningsgruppen
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Delprojekt 24 Benign gynekologisk kirurgi.
Målsättning med delprojektet är

 Att föreslå arbetsfördelning inom Södra sjukvårdsregionen och andra former för
samverkan för att säkra god och jämlik vård för behovsgruppen.
 Att belysa framtida kompetensförsörjning och ta fram modeller för samordnad
kompetensutveckling.
 Att förbereda samverkan inom de områden där Södra sjukvårdsregionen får (eller inte får)
ansvar för nationell högspecialiserad vård.
Arbetsgruppen har enats om ett förslag på omfördelning inom Södra sjukvårdsregionen. En princip
gruppen föreslår för att verkställa förslaget är remissdirekt. Det innebär att huvudprincipen är att
undersökning, behandling och uppföljning sker på samma sjukhus. Detta förslås gälla för alla
förutom Halland sjukhus som önskar färdigutredda patienter.
Rapporten är i stora drag klart och skall stämmas av med delprojekt gruppen.
Per von H efterfrågar hur beräkningsgrunden för hur volymen som skall omfördelas har tagit fram
samt beräkning av hur stort det NHV endometrios uppdraget är. Per förmedlar också att Hallands
sjukhus önskar sänka sin del från 5 ingrepp i månaden till 2. Margareta lyfter frågan till gruppen.

Delprojekt 25 Kliniska distansmöte
Ett första uppstarts möte genomfördes 19/1. Hög kompetens och stort intresse. Återstår att utse
ordförande. Nytt möte planeras i mars. Anna B kommer att stödja gruppens arbete.

Delprojekt 26 ME/CFS
Ledningsgruppen har fastställt gruppens uppdrag. Fokus i ett första steg är en inventering och
behovsanalys. Därefter tar ledningsgruppen ställning till fortsättningen. Förfrågan skall gå ut till
huvudmännen för att få representanter i delprojektgruppen. Anna B kommer att stödja gruppens
arbete.

Kunskapsstyrning och vårdförlopp
Utmanande att leda och driva arbetet med kunskapsstyrning och vårdförlopp under pandemin.
Viktig att tempot anpassas till den verklighet som finns.
En första utbildningsomgång för processtöd och RPPL har genomför och en andra omgång startar
22/1 samt en tredje omgång i mars. Ytterligare omgångar planeras till hösten. Stort intresse och
positiv återkoppling från deltagarna.
Anna B ansvarar för att samla vårdförlopps ansvariga för dialog och erfarenhetsutbyte.
Nästa möte 23/3 09.00 – 12.00. Digitalt möte.
Två frågor för kommande möte rollen som ledamot i samverkansgruppen samt hur omfördelning vi
tilldelning av NHV kan ske på bästa sätt.
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