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Verksamhetschefer/Läkarchefsmöte Region Mellansverige
Datum: 2021-05-19
Tid: 1100-1200
Plats: Teams
Närvarande:

Diana Bornstein
Zoi Papoutsi
Magnus Hasselblad
Klas Ekström
Elisabet Gustafsson
Erik Normann
Åsa Odeus
Peter Erensjö
Anna Olivecrona
Alf Kågström
Sari Wennberg
Åsa Hedblom
Staffan Skogar

Icke närvarande :
Särskilt kallade:

Helena Webering
Kristin Lindblom, Ordförande RPO
Charlotte Nylander LPO/LAG Fetma hos Barn och unga Sörmland

För kännedom:
AGENDA ONSDAG 19 MAJ
1. Föregående minnesanteckningar från 20210311
2. Info webbansvarig 1 år framåt (Diana Bornstein)
3. Övriga frågor
4. Barnhjärtkirurgiavtalet – avstämning Alf
5. Sjukvårdsregional nivåstrukturering
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1 Minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar

2 Webb ansvarig
Diana Bornstein kommer att vara webbansvarig det närmaste året.

3 Övriga frågor
4 Barnhjärtkirurgiavtalet
För närvarande ingen anledning att riva upp Barnhjärtkirurgiavtalet. Alf Kågström följer
utvecklingen under kommande år.

5 Sjukvårdsregional nivåstrukturering
Nationell högspecialiserad vård inom utvalda områden ska struktureras på sjukvårdsregional
nivå och utvalda områden har identifierats. VC gruppen behöver ta fram en process för
framtagande av beslutsunderlag. VC gruppen beslutar att använda samma modell som för
Socialstyrelsen sakkunniggrupp (SKG) och inleder arbetet med:
Extremt underburna barn
Förslag till uppdrag för en Regional SKG
Bakgrundsbeskrivning
•

En jämförelse av hur den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen ser ut i de sex
sjukvårdsregionerna i Sverige – hur förklaras ev. olikheter?

Kunskapsläget
•

En genomgång och beskrivning av de riktlinjer och rekommendationer som finns
framtagna nationellt av myndigheter och professionsföreningar (ex Socialstyrelsen,
neonatalföreningens arbetsgrupper) – hur förhåller vi oss till dem

Utfall/resultat
•

En presentation av jämförande process- och utfallsmått inom vår sjukvårdsregion
(utgående från SNQ)

Kapacitet
•

Vårdkapacitet i varje region, nuläge, förutsättningar 2022 resp.
2025. ”Framtidsspaning”. Demografi förändringar.
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Kompetens
•

Kompetenssituationen, ex tillgång till sjuksköterskor med grund- och
specialistutbildning, tillgång till subspecialiserade neonatologer, jourstruktur,
transportkapacitet

Konsekvenser av ev. förändring
•

En presentation av jämförande process- och utfallsmått inom vår sjukvårdsregion
(utgående från SNQ)

FOU aspekter
•

Utbildningskapacitet

•

Forskningsstruktur inom både medicin och omvårdnad

•

Översikt av pågående och publicerad forskning

Nomineringar
•

Förslag Ordförande Katarina Strand Brodd

•

Medicinsk och omvårdnadskompetens från resp. region;
•

Sörmland: Katarina Strand Brodd(ordf.) + Värmland: XX Örebro: XX
Dalarna: XX, Västmanland: XX Gävleborg: XX Uppsala XX

Övriga synpunkter från gruppen:
Beaktande av nationellt perspektiv särskilt gällande kapacitet ex vård av pat från andra
sjukvårdsregioner. Viktigt att framtagande av data som underlag ingår. Inkluderande av alla
aspekter. Multiprofessionell grupp med bredd.

6 Organisation ÖPV pediatrik i Region Mellansverige
Anna Olivecrona
•

Politisk fråga

•

Ser olika ut i olika regioner.

•

Jouransvaret?
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o Region Värmland - alla delar jouruppdraget, rotation, ÖPV ingår i
barnkliniken.
o Region Västmanland ÖPV - mott roterar enligt schema.
Gränsdragningsdokument med PV. Nackdelen allmänmottagningen randande
familjeläkare.
o Region Dalarna- Mott Falun och Mora. Jourfrihet har rått hittills men
målsättning att alla ska ingå i jourlinjen.
o Region Gävleborg - Inga renodlade ÖPV läkare
o Region Sörmland ÖPV - Mottagning Katrineholm, läkare ingår i jourlinjen
o Region Uppsala - Sektionen Barns vård och hälsa med länsspecialistmott,
ingår inte i jourlinje hittills men målsättningen på sikt är att gruppen ska
inkluderas i jourerna. Ingår i BB ronder.
•

Uppdraget beror av kliniktillhörighet

•

Gränsen PV och Barnsjukvård?

AGENDA TORSDAG 20 MAJ
1. 0900 Kvalitetsregister:
a. Swediabkids/Anna
b. SNQ/Erik
2. 1000 Fika
3. 1015 SR rapport Neo och Neuro
4. 1045 Handlingsplan
KVALITETSREGISTER
SWEDIABKIDS. Fantastisk utveckling av diabetesvården. Verktyget kolhydraträkning har
haft stor betydelse liksom kontinuerlig glukosmätning. Betydelsen av insulinpump har stor
betydelse för livskvalité men det går att få en god metabol ändå. Noteras bör att vi nu nästan
befinner oss nära normoglykemi i våra målområden. Registret lättillgängligt.
SNQ. Årsrapport 2020 har inte kommit än. 180 000 barn i registret. Mer och mer konsensus i
Sverige att rädda barnen från v 22. Mindre regionala skillnader för överlevnad för de mest
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underburna barnen. Medicinska utfallsmåtten visat att Region Mitt står sig fint i jämförelse.
Neonatal sjuklighet ser bra ut för Region Mitt i SNQ för de minsta, detsamma gäller v 25 - 27.
Oddskvoten kylbehandling, översyn i alla regioner.
Utfall av statliga satsningar på kvinnors hälsa inkl. Neonatologi. Alla mailar sin regions
förhållningssätt till gruppen.

RAPPORT FRÅN REGIONALA STUDIEREKTORER
Barbro Diderholm, Regional SR Neonatologi och Kristina Forsblad Regional SR
Neurologi/Habilitering redogör för sina uppdrag som SR för respektive område.
Kristina

Nästa möte 19/8 0830-1030 via Teams

Eskilstuna 2021-05-20
Diana Bornstein

