Samarbete för bättre vård
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Södra sjukvårdsregionen

Anteckningar från Samarbetsgruppen 23/3
2021 Teams/kansliet Lund 09.00 – 12.00
Närvarande
Håkan Friberg, Lena Luts, Per von Hofsten, Birger Pålsson, Per Wendel, Anna
Benemark, Kristina Happstadius-Trägårdh, Christer Lindblad och Margareta
Albinsson
Anteckningar från förra mötet
Omgång två av endoskopi utbildningen på Blekinge tekniska högskola planeras att
starta VT22.
Information har förmedlats till ledningsgrupp och sjukhuschefer. Även i senaste
nyhetsbrevet finns information om utbildningen. Viktig att alla sprider
informationen i sina kanaler. För medarbetare inom Södra sjukvårdsregionen
står regionvårdsnämnden för kostnaden för utbildningen. För deltagare från andra
regioner och privata vårdgivare är kostnaden 160 000 kr.
Första omgången har avslutat del I och examination pågår i digital form. Lokala
handledare har tagit ett stort ansvar under pandemin. Studenterna är efter en del
barnsjukdomar nu mycket nöjda med utbildningen.
Uppföljning av delprojekt 13 ablationer
Fredrik Holmqvist presenterade på regionvårdsnämnden hur läget är inom
området. Trotts gott samarbete mellan Sus och kliniken i Karlskrona är kö
situationen svår. Pandemin har inte underlättat situationen men det finns behov av
ytterliga ablations laboratorium. För att lösa den akuta situationen kommer Region
Skåne att upphandla ablationsverksamhet. Pågår också diskussionen om
investeringar i ytterligare ett lab. Ny uppföljning till nämnden om ett år. Rapporten
finns på https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/samarbete-for-battrevard/delprojekt/
Delprojekt 24 benign gynekologisk kirurgi
Nämnden ställde sig bakom förslaget från arbetsgruppen och rekommenderade
huvudmännen att följa förslaget. Sus har påbörjat arbetet med att ta fram rutin för
remissdirekt. Politiska beslut i Region Skåne kommer att fattas under våren. På
ledningsgruppen den 31/3 kommer form för överenskommelse mellan
huvudmännen att diskuteras. Chefsamråd gynekologi kommer i april att diskutera
de praktiska formerna i förslaget. Start planeras till sept. 2021. Rapporten finns på
https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/samarbete-for-battrevard/delprojekt/
Aktuella för rapport till nämnden den 10-11/6
• Delprojekt 14 Spinal rehabilitering
Då beslut av NHV ännu inte fattas kommer delprojektet att rapporteras till
nämnden i nov. Arbetsgruppen och berörda verksamhetschefer har haft möte och
gjort de uppdateringar som har behövts. Presentation till vid ledningsgruppen den
31/3. Se bilaga

• Delprojekt 16 IBD
Troligtvis inte klart att rapporteras till juni. Får återkomma till hösten.
• Delprojekt MRT 23
Niklas Mårtensson presenterade gruppens förslag som innebär att respektive
sjukhus ansvarar för MRT dag och kvällstid och att Sus ansvarar för akuta behov
nattetid. Bemanningen måste lösas på Sus och den beräknas vara klar till sept.
2021. Presentation till ledningsgruppen den 31/3. Se bilaga
Aktuella för uppföljning under 2021
• Delprojekt 4a Nyckelbenskirurgi och delprojekt 4 b Axel kirurgi är aktuella
för uppföljning. Chefsamråd ortopedi skall kontaktas.
•

Delprojekt 12 Onkologi. Jessica Wihl har påbörjat en planering för
uppföljning av delprojektet.

Delprojekt 24 Kliniska distansmöten
Delprojektet kommer att ha sitt första möte i april. Linn Rosell från RCC är
ordförande för gruppen. Anna Benemark är stödperson från kansliet.
Delprojekt 25 ME/CFS
Anna Benemark presenterade de förslag på deltagare i delprojektet som kommit
från respektive region. Bra spridning och kompetens i gruppen som består av 17
deltagare.
Region Halland har beslutat att avstå från deltagande. Anna Benemark startar
efter dagens möte upp gruppen.
Prioritering och inriktning på delprojekt
Hur skall vi tänka framåt för att fånga de områden som är mest angelägna att
samarbeta om i SSVR?
Kan vara svårt att se om det rätt område när vi jobbar med ett och ett område.
Horisontella prioriteringar?
Svårt att starta upp för mycket när regionerna har fullt upp med Nära vård,
normaliseringsprocesser etc.
NHV en utmaning då det är nödvändigt för områden med volymer att övriga
regioner kan ta emot patienter. Hur ställs regionerna egna prioriteringar i
förhållande till detta?
Finns en rörelse mot centralisering inom vissa områden men också en
decentralisering inom andra områden.
Behövs gemensamma prioriteringsdiskussioner i SSVR.
Till nästa möte
Tillgänglighetsläget i SSVR. Margareta tillfrågar SOT-gruppen.
Flöden i regionen. Per W tar fram underlag
Vad kan förväntas av kommande NHV? Inhämta bedömning från Sus.
Gemensamma prioriteringsdiskussioner. I vilken form?
NHV och områden för sjukvårdsregional arbetsfördelning
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
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Viktigt att följa vad som händer på Socialstyrelsens hemsida. Kansliet kommer att
ha diskussioner med Sus hur processen är där.
Chefsamråden har fått förfrågan om hur de ser på de område där expertgrupperna
rekommenderat sjukvårdsregional fördelning. Svar inväntas i slitet på mars.
Arbetsgrupp dialog med medborgarna
Presidiet efterfråga förslag på områden där medborgaren kan tillfrågas via webb
eller fokusgrupper. Förfrågan har gått till RAG psykisk hälsa. Behov finns att ”fylla
på” respektive regions webbpanel.
Vårdkompetens rådet
https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/sjukvardsregionaltvardkompetensrad/,
Anna presenterar arbetet med vårdkompetens rådet. Nomineringar till gruppen är
klar och startmöte i vår.
Kunskaps styrning
Två nya vårdförlopp är godkända. Anna håller samman gruppen med regionernas
processtöd för vårdförlopp.
Processledarutbildningen är inne på fjärde omgången och två ytterligare
omgångar planeras till hösten. RSG stöd för utveckling är ansvariga.
Kommunikation
Finns nu länk på Social styrelsen där man kan hitta var och vem som ansvarar för
NHV.
Colon cancerscreening kommer att starta i Skåne under maj.
Informationsaktiviteter planeras i samverkan med RCC.
Kristina efterfrågar vilket behov av kommunikationsmaterial som finns. Likaså
efterfrågas förslag på goda exempel som kan presenters.
Tider för höstens möte
Förslag skickas ut.
Facklig referens grupp 17/5
Välkomna att delta om det finns möjlighet
Webbinarium med fokus på samfinansierade verksamheter
Se inbjudan https://sodrasjukvardsregionen.se/nyhetsbrev/
Vård i rörelse 11/5
Se inbjudan https://sodrasjukvardsregionen.se/nyhetsbrev/
Nästa möte 25/5 även detta blir digitalt 09.00 – 12.00
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