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Verksamhetschefsmöte Barnsjukvård, Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion 
 
Datum: 2020-02-21 
 
Tid: 08.00-09.00 
 
Plats: Skype 
 
Närvarande: Klas Ekström, Åsa Hedblom, Anna Olivecrona, Diana Bornstein Welff, Erik 
Normann 
Ej närvarande: Anders Grawe, Åsa Odeus, Elisabet Gustafsson, Staffan Skogar (var med 
initialt men tappade Skype) 
 
Antecknare: Klas Ekström, Uppsala 
 
 
 
1) Gemensamt möte med samverkansnämndens ledningsgrupp. 

Vi är kallade till detta tillsamamns med sjukvårdsregionens verksamhetschefsgrupper 
den 2 april, 1200-1700. Klas Ekström och Diana Bornstein Welff representerar 
tillsammans med Kristin Lindblom 

 

2) Hemsidan 

Klas Ekström kontaktar Eva-Lena Aspetorp på Samverkansnämnden och ber att få alla 
gamla dokument överflyttade till nya Hemsidan.  

 

3) Aktivitetsplan 2020 – standardmall från samverkansnämnden 

Vårt uppdrag 

Arbeta för att optimera patientprocesserna avseende initiering, utredning, 
behandling och uppföljning 
- Följa upp medicinska resultat och kvalitet 
- Genomföra gemensam produktionsplanering 
- Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård 
- Samverka i omställningen till Nära vård 
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Vara remissinstans till ledningsgruppen 
 
Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten 
 
Samverka kring  
- prioriteringar av kunskapsstyrningsrekommendationer  
- kompetensförsörjning  
- utbildning av personal 
- prioriteringar i upphandlingar 
- investeringar 
Samverka med övriga grupperingar inom samverkansnämndens organisation 
inom prioriterade områden. 
 
Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses. 
 
Följa upp ovanstående 

 

4) Vad ska ingå i vår Aktivitetsplan 2020? Förslag som diskuterades 

Digitala samarbeten:  
i) Sjukvårdsregionala konferenser, webbinarier, IRL uppkoppling mot neonatal 

återupplivning (ad modum Gävle), ev. ny barncancerapp  
Sjukvårdsregionala utbildningsaktiviteter:   

ii) Bakjoursutbildning i pediatrik  
iii) Regional studierektor i barnneurologi, allergologi och neonatologi  
iv) Föra in befintliga regionala nätverk och grupper i RAG strukturen 
v) Kartlägga regionala grupper och kalla dem till VC möte 

Uppföljning medicinska resultat: Utvärdering av  
(1) barnhjärtkirurgin  
(2) SNQ 
(3) barnkirurgin  
(4) Övriga register 

 
Avtalsfrågor:  
Två mejl har skirivts till samverkansnämndens ordförande om vårt förslag på ett 
gemensamt avtal med en av enheterna för Nationell Högspecialiserad vård för 
barnkirurgi (punkt 1 och 4). Ännu ej besvarat. Möjligt att det kommer gemensam 
nationell prislista, oklart hur detta kommer påverka våra avtal ex vis med 
Barnhjärtkirurgin i VGR. Ersätta DRG för Neo med prislista, skrivelse skickad 2019 men 
inga besked.  

 
RCC och barncancersatsningen (punkt 1 och 4). Projektledare ska tillsättas. 
Sjukvårdsregionala projekt för ex psykosocialt omhändertagande, Neuro-Rehab mm. 
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Vårdplatssamverkan: (punkt 1 produktionsplanering)  

(a) Belport  
(b) Sommaren 2020 (punkt 1 produktionsplanering) 

i. -samverkan runt vårdplatser sommaren 2020  
ii. -regionkonsulter  

(c) Neonatolologi 
Omvårdnadssamverkan hygien, överrapportering, kompetensförsörjning,      
Utbildning 

 
5) Planerade möten i Kungsörstorp 

Program  
(1) fm dag 1 och em dag 2 möte tillsammans med omvårdnadschefer och 

kvalitetsutvecklare, fö separata möten 
(2) VC möte och 1:a linjemöte 
(3) Beslutats att RPO har separata möten  
(4) MLA och 1:a linjechefer inom Neo träffas dagen innan  

 
6) Nästa möte : 24/3 kl 0830 
 

 

 

 


