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Datum: 2021-08-19 

 

Plats: Teams  

Tid: 08:30-10:30 

 

Närvarande: 

Alf Kågström (AK), Anna Olivecrona (AO), Diana Bornstein (DW), Elisabet Gustafson (EG), 

Erik Normann (EN), Klas Ekström (KE), Peter. Erensjö (PE), Staffan Skogar (SS),  

Frånvarande: 

Åsa Hedblom (ÅH) och Åsa Odeus (ÅO), Josefine Palle (JP) 

 

1. Välkommen       

KE hälsade alla välkomna. EN utsågs till tidshållare. 

 

2. Incheckning – frågor från resp. region och rapport sommaren 2021.  

DW: I Sörmland var försommaren intensiv med överbeläggningar och många  

akutbesök. Nu åter många barn på avdelningarna och ökande antal covid-19. Haft en 

MIS-C patient som svarat bra på behandling. AK: Gävleborg har minskat 

vårdplatserna under sommaren vilket har fungerat. Räknar med ordinarie 

vårdplatsantal from 1 okt. Ej ökat akutflöde. PE: I Falun har sommaren har fungerat 

bra. Liten ökning av covid-19 fall. AO: I Örebro det har varit mycket på akuten och på 

storbarnsavd. under hela sommaren. En del barn inlagda pga. RSV. Få covid-19 pat. 

Svårt med ssk under sommaren. Neo öppet som vanligt. SS: I Karlstad det varit en bra 

sommar och vårdplatserna har varit öppna. Haft en del lokala covid-19 utbrott av 

covid. EN, EG och KE: I Uppsala har neonatalsektionen haft en tuff sommar. 

Barnkirurgin har likaledes haft en tung sommar med för få medarbetare inom 

omvårdnadssidan, mycket akut kirurgi. Inom barnonkologi var det mycket patienter i 

början av sommaren och vi fick hjälp av Linköping. Avd. återflyttar inom kort till 

95A. Barnakutsjukvården har redan haft RS-fall.   

Allmän reflektion. Ev. börjar RSV-säsongen redan nu och pågår till april/maj 2022, 

kanske kan säsongen omfatta två pucklar. Barnklinikerna bör förbereda sig på en start 

redan nu. Viktig fråga att följa. Viktigt med samarbete om det blir svårt med 

vårdplatser. 

 

3. Kungsörs torp i oktober – IRL?  

Region Uppsala kommer att förlänga tidigare beslut avseende förbud för IRL möten 

tom 20211031. I Falun gäller restriktioner för IRL möten tom 20210930 och i 

Värmland tom 20210831. I Sörmland finns inget nytt beslut men i Örebro gäller IRL 

förbud tom 20211015.  

Beslut: Vi beslutar att mötet i oktober blir digitalt och två förmiddagra som i maj 2021 

och hoppas på IRL möte i maj 2022. Uppsala flyttar HT21 bokningen till VT22 och 
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bokar HT22. 

 

Ansvariga framåt: Vårt rullande schema är Örebro – Västmanland – Gävle – 

Värmland – Dalarna – Sörmland – Uppsala.  

2022 VT: 18-19 maj: Örebro 

2022 HT: 19-20 okt: Västmanland  

2023 VT: inget beslut togs om datum men ansvar Gävle  

2023 HT: inget beslut togs om datum men ansvar Värmland 

2024 VT: inget beslut togs om datum men ansvar Dalarna  

2024 HT: inget beslut togs om datum men ansvar Sörmland 

 

4. ST-studierektorerna har ett inplanerat IRL möte i slutet av augusti i Tällberg för att 

planera ST-tentan i barn-oh ungdomsmedicin. Beslut: Gruppen är dubbelvaccinerad 

och med iakttagande av rekommendationer beslutas att mötet kan äga rum IRL 

eftersom det är nationellt angeläget att ordna en tenta så 2020 års test ställdes in.  

 

5. Barnveckan. Vissa regioner anser att denna är verksamhetskritiskt för ST-läkarna  

Inget beslut har ännu kommit från arrangörerna på Astrid Lindgren barnsjukhus. 

Oklart om veckan kan erbjudas digitalt.  

 

6. Bakjoursutbildning. Frågan utgick, diskussion på kommande VC möte. 

 

7. Samverkansnämndsfrågor      

a. Fakturaunderlag från Sahlgrenska. 

Sahlgrenska har meddelat att de ska förbättra underlagen. Uppfattningen om 

underlagen är nöjaktiga eller ej divergerar. Vidare lyfts frågan om vi ska 

överväga att omförhandla det Mellanregionala avtalet. Beslut: Klas kontaktar 

Sahlgrenskas controller inför ev. deltagande i oktober. Gruppen positiv till 

detta. 

b. Sjukvårdsregional nivåstrukturering neonatologi. 

Våra medarbetare kallades till möte under sommarperioden. Inplanerat 

internatmöten som vi hoppas ska bli digitala. Gruppen ska arbeta fram ett 

förslag på hur sjukvårdsregion Mellansverige ska sköta barn för mognadsvecka 

28. VC-gruppen ska sedan föredra sakkunniggruppens förslag för Hälso- och 

sjukvårdsdirektörerna (ca Q1 2022) som fattar beslut. 

c. HSV direktörernas ledningsgruppsmöte: Klas och Anna är kallade den 7 

okt. VC gruppernas uppdrag och förväntad ökning av operativ samverkan. 

 

 

8. Aktuellt från Uppsala. Utmaningen för barnkirurgin är den uppskjutna vården. From 

v 40 evakueras 95B till 65A i drygt 5 mån pga. installation av sprinklers och byte av 

tak och avd. kommer att ha 18 vpl mot idag 22+2. Har en tuff bemanningssituation 

gällande ssk. Neonatologi: Semesterperioden är på väg att avslutas. Mycket 

korttidsfrånvaro pga. förkylningar inom medarbetarna. Största utmaningen är att 

intensivvårdsavdelning 95F ska evakueras till 70H pga sprinklerinstallation. Kommer 

att vara utlokaliserade under 5 veckor från 15/9 och framåt. Ambitionen är att 

upprätthålla samma produktion som tidigare. Blod- och tumörsjukdomar hos barn 
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återflyttar till 95A v 38 och v 41 startar allogena stamcellstransplantationer. Påminner 

om att söka projektmedel från barncancersatsningen via RCC.  

 

9. Medcontrol avvikelse. En patient fördes direkt till BIVA utan att Uppsalas bakjour i 

pediatrik informerades. Påminner om att alltid ha en direktkommunikation med den 

pediatriska bakjouren på Akademiska barnsjukhuset när barn remitteras till BIVA.  

 

10. Uppföljning Kungsörs torp. 

Hur har den statliga satsningen på kvinnors hälsa inkl. neonatologi hanterats i 

Sjukvårdsregion Mellansverige?  Frustration i vissa regioner som inte fått extra medel. 

Önskvärt att fortsätta bevakningen av denna fråga.  

 

Hälsoundersökningar placerade barn. Frågan utgår då Åsa H inte närvarar 

 

Websidan. Diana informerar. På den nya sidan finns en flik för Dokument där allt är 

publikt. Där ligger idag ex. minnesanteckningar från dessa möten. Önskar vi att 

minnesanteckningarna ska vara publika? Eller ska dessa ligga i biblioteket som inte är 

publikt? Till biblioteket måste alla begära behörighet. 

Beslut: Frågan tas upp till beslut på Kungsörs torps mötet i oktober. Uppmaning alla 

funderar kring frågan och testar om dom har behörighet till biblioteket. 

 

11. Övriga frågor: Nej    

  

12. Nästa möte: Kungsörs torp: 20 och 21 okt, 2021. Klas Ekström kallar till nästa VC-

möte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


