Minnesanteckningar
Datum
2021-04-26-11

Minnesanteckningar vid Barnsjukvårdens verksamhetschefsmöte
Datum: 2021-03-11
Tid: 08.30-10.30
Plats: Teams.
Närvarande: Alf Kågström (AK), Anders Grawe (AG), Anna Olivecrona (AO), Diana Bornstein
(DW), Elisabet Gustafson (EG), Erik Normann (EN), Josefine Palle (del av mötet) (JP), Klas Ekström
(KE), Staffan Skogar (SS), Åsa Hedblom (ÅH)
Frånvarande: Åsa Odeus (ÅO)

1) Välkommen
KE hälsade alla välkomna och AK utsågs till tidshållare.
2) Incheckning – frågor från resp. region, MIS-C och long covid
a) SS: Värmland har hittills haft få covid-19 patienter. Inget bekräftat MIS-C fall och
inga fastställda long-covid fall endast misstänkta. Stöttar vuxensjukvården med
personal.
b) AO: Örebro har haft flera MIS-C fall (ca 10st) och följer 3 barn med fastställd longcovid.
c) AG: I Dalarna har en grupp av specialister tagit fram ett PM om hur barn med
misstänkt long-covid ska handläggas. Ett barn med misstänkt MIS-C har varit inlagt.
Ny verksamhetschef från 1 maj blir Peter Erensjö.
d) DB: I Sörmland har tre barn vårdats med misstänkt MIS-C, inga barn med long-covid
och inga remisser. Tufft Covid-19 läge igen, stabsläge, all elektiv vård stoppad.
Vårdar vuxna kirurgpatienter på barnavdelning.
e) ÅH: I Västmanland hittills ett barn med svår MIS-C fall, inga barn med long-covid
Stabila eskaleringsplaner. All personal på barnkliniken är vaccinerad, många har
reagerat på vaccinet och många akuta sjukluckor.
f) AK: Gävleborg är inne i tredje vågen. Vårdnära personal är vaccinerad med sedvanlig
efterreaktion och många är utlånade. Inga barn med long-covid.
g) EN, EG och KE: I Uppsala eskalerar covid-19 igen. Operationer är ännu inte
neddraget. Hittills haft 14 MIS-C fall. Vissa svårt drabbade och BIVA vård. Enstaka
misstänkt long-covid. Neo vaccinerade och delar av akutbarnsjukvård men flertalet
medarbetare har ej erhållit vaccin.
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3) Barnomvårdnadsfrågor i Sjukvårdsregion Mellansverige
Representant för omvårdnadsfrågor i RPO Barn och ungdomars hälsa samt uppdrag som
sammanhållande för barnomvårdnadsfrågor i Sjukvårdsregion Mellansverige.
RPO. KE har tillfrågat bitr. avd. chef (AC), docent, Ylva Thernström Blomqvist (YTB),
neonatalsektionen, Akademiska barnsjukhuset om att vara omvårdnadsrepresentant i RPO.
YTB har också tillfrågats och föreslagits av sjukvårdsregionens neonatala
omvårdnadschefsgrupp och YTB är positiv till förfrågan. VC gruppen konstaterar att vårt
RPO skulle behöva minst ytterligare en medlem med omvårdnadskompetens. Alla
funderar över namn till nästa möte.
Barnomvårdnadsfrågor i sjukvårdsregionen och vid Kungsörstorpsmöten: YTB har
tillfrågats om programansvar för neonatala omvårdnadsfrågor. ÅH har tillfrågat
enhetschef Lotta Steen (LS) i Västerås om ansvar för ”storbarnsfrågor”. LS är intresserad
men inte tillgänglig våren 2021. KE har tillfrågat AC Karin Johansson (KJ), blod- och
tumörsjukdomar hos barn på Akademiska. KJ är intresserad men först till hösten.
Beslut:
VC gruppen beslutar att föreslå RPO Barn och ungdomars hälsa att YTB väljs som
omvårdnadsrepresentant. KE kontaktar ordf. RPO ordf. Vidare beslutas att tillfråga YTB
om hon tillsammans med lokal representant från Sörmland kan hålla i det digitala
omvårdnadsprogrammet på Kungsörstorpsdagarna i maj och att den gruppen därefter
kostiturerar sig avseende hur det fortsatta ansvaret ska hanteras.
4) Kungsörstorp 19-20 maj 2021 (DB)
DB föredrar programförslag.VC gruppen ställde sig positiv till det preliminära
programmet och att två digitala halvdagar är att föredra framför en heldag. DB
återkommer om mailadress som vi ska förmedla på våra respektive kliniker till de som vill
delta. Alla läkarchefer är välkomna att anmäla sig. Vid anmälan ska namn och mailadress
anges. EN tillfrågar studierektor Neo, öl Barbro Diederholm och KE tillfrågar
studierektor Neuro, Kristina Rosengren Forsblad om deltagande då VC gruppen önskar en
återkoppling om studierektorsarbetet. VC gruppen konstaterar att det är angeläget att det
tas fram ett omvårdnadschefsprogram. YTB + XX + ngn från Sörmland (namn från DB).
Tanken är att värdkliniken alltid har en omvårdnadschef som är med och arbetar fram
programmet.
Beslut: Kungsörstorpsmötet i maj blir digitalt via Teams och Sörmland är värd och kallar.
Program 19/5 8:30-12 och 20/5 8:30-12. Format som tidigare, dvs gemensamma sessioner
AC grupp och VC grupp och enskilda sessioner i form ab Break out rooms.
5) Samordning sommaren 2021
Regionjourer sommaren 2021: Arbetet med sommarschemat pågår på alla kliniker. KE
återkommer om de veckor som Uppsala behöver hjälp för att täcka de sjukvårdsregionala
jourerna.
Bemanningssituation i sommar: AO meddelar att Örebro tyvärr måste dra ned antalet
neo platser (endast tre IVA platser öppna), storbarn har öppet som vanligt. EN meddelar
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att ambitionen i Uppsala är att inte dra ned neo platser denna sommar. KE meddelar att
barnonkologen och barnkirurgen/neuro har neddragna platser men att vi hoppas kunna
hålla åtta platser på AVA. SS meddelar att Karlstad planerar att hålla öppet som vanligt.
AG meddelar att Dalarna tvingas dra ned neovårdplatser och endast kommer att ha åtta
neo platser öppna men tolv platser på storbarn. ÅH meddelar att Västerås har öppet som
vanligt. Sommarsitiationen i Sörmland är oklart eftersom DB var tvungen att lämna mötet
temporärt. AK meddelar att i Gävleborg kommer neo att ha öppet som vanligt men antalet
platser på storbarn är endast hälften mot tidigare.
6) Handlingsplan 2021
Videouppkoppling/telemedicin lyfts som prioriterad fråga av EN. Det är dock oklart vilka
videosystem som kan användas då regionerna har olika tekniska plattformar och olika
uppfattning om vilka system som uppfyller sekretesskrav. VC gruppen konstaterade att
frågan behöver drivas men beslutade inte om processen framåt. Frågan får lyftas igen.
7) Samverkansnämndsfrågor
EN återkopplade från EN och KE:s föredragning för samverkansnämndens ledningsgrupp
den 11 feb angående Ansvar för assistenter för barn som har egenvård / vård i hemmet.
Ledningsgruppen tog till sig problembeskrivningen och beslutade att ordf. Jonas Claesson
skulle diskutera med SKR och återkomma.
KE redogjorde för VC gruppens förfrågan om ett ev. gemensamt sjukvårdsregionalt avtal
för va BUK (barnkirurgi). Frågan har utretts av den s.k. avtalsgruppen men samsyn saknas
varför frågan ej bereds vidare.
AK redogjorde för att Gävleborgs förordar en utvärdering av barnhjärtkirurgiavtalet som
vi som sex av sju regioner har med VGR. Alla uppmanas att gå igenom avtalsutfallet och
fundera på om man som region ser ett behov av förnyade avtalsdiskussioner. Alla är eniga
om att fakturaunderlagen behöver förbättras och enligt AK är ett nytt underlag på gång. Vi
stämmer av frågan i maj.
Webbansvarig visavi samverkansnämnden är DB from vårmötet och 1 år framåt.
VC gruppens ordförande och en representant är inbjudna till samverkansnämndens
ledningsgruppsmöte den 15 april. Syftet är att diskutera VC gruppernas uppdrag. AO utses
och DN erbjuder sig att vara reserv.
8) Aktuellt från Uppsala
EG informerade om uppskjuten barnkirurgisk vård. Uppsala har emellertid inte påtagligt
längre väntelistor nu jämfört med situationen för ett år sedan. JP anslöt till VC mötet och
informerade om möjligheten till lokala barnonkologiska projekt inom ramen för RCC och
den statliga barncancersatsningen.
9) Övriga frågor.

AK frågar gruppen om det finns ett intresse av att göra en gemensam upphandling av
Transportkuvöser. Flera uttrycker att detta är en bra idé och att vi ser ökad patientsäkerhet
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om våra medarbetarna kan samma utrustning. De som har ett behov av nya
transportkuvöser kontaktar EN som samordnar med AK.
Hälsoundersökningar placerade barn. ÅH lyfter en ny skrivelse ( SOFS?) där det framgår
att vårdgivaren ska inhämta journaluppgifter för de placerade barnen från deras tidigare
vård i hemlandstinget. Det innebär ett betydande merarbete för vården i den region där
barnet är LVU placerat. DB meddelar hon inte känner igen detta eftersom Sörmland har
ett avtal om att socialtjänsten tillhandahåller underlagen. Beslutas att vi delar våra rutiner
med varandra men att vi får återkomma till frågan för att se om den behöver hanteras på
samverkansnivå.
10) Nästa möte
Kungsörs torp digitalt den 19 och 20 maj, 2021. Inbjudan via DB.
Vid tangenterna
Ulrika Lindgren, VC assistent och Klas Ekström VC
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