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Minnesanteckningar verksamhetschefsmöte 2021-01-14
Datum: 2021-01-14, Tid: 08.30-10.30, Teams.
Närvarande: Alf Kågström (AK), Anders Grawé (AG), Anna Olivecrona (AO), Diana
Bornstein Welff (DBW), Elisabet Gustafson (EG), Erik Normann (EN), Josefine Palle (JP),
Klas Ekström (KE), Staffan Skogar (SS), Åsa Hedblom (ÅH)
Frånvarande: Åsa Odeus (ÅO),

1. Välkommen (KE)
2. Incheckning (Alla)
Region Gävleborg: Regionen har varit tungt belastad av covid-19. Barnsjukvården har
bidragit med vårdplatser för vuxna och med personal till covid-19 avd. vilket medfört
interna bemanningsproblem. Region Dalarna: Betydligt färre barn har varit i behov av
akut barnsjukvård än under ett vanligt år. Barnkliniken bidrar med personal till covid-19
avd. vilket medfört interna bemanningsproblem. Oro inför ökad belastning under
kommande sportlovsveckor. Anders berättar att hans förordnande går ut 30/4, rekrytering
pågår och flera sökande. Region Värmland: Hittills inte lika drabbade som övriga landet.
Barnkliniken bidrar med personal till covid-19 avd. vilket medfört interna bemanningsproblem. Region Örebro: Barnkliniken bidrar med personal till covid-19. Regionen
genomför en stor omorganisation. Tio områden ska bli fyra varav ett område ska omfatta
klinikerna med specialiserad vård. Barnsjukvården är idag uppdelad och delar av ÖVP:s
mottagningarna tillhör en egen organisation. Oklart hur barnsjukvården ska organiseras
framöver. Neo avd. får nya lokaler med större yta. Öl Simon Jarrick ny bitr. VC.
Region Västmanland: Barnkliniken bidrar med personal till covid-19. Regionen genomför
en omorganisation och bygger nytt sjukhus. Barnkliniken kommer att tillhöra
akutsjukvården, aktuellt är också att hemsjukvård för barn byggs ut. Region Sörmland:
Regionen har varit tungt belastad av covid-19. Barnsjukvården har bidragit med
vårdplatser för vuxna och med personal till covid-19 vården. Kliniken har frågor runt
brevet från barnneurolog sektionen i Uppsala och önskar en överenskommelse.
Region Uppsala: Barnsjukhuset bidrar med personal till covid-19 och har periodiskt
tvingats dra ned de egna vårdplatserna. Brist på vårdplatser och brist på barnoperations
personal har påverkat den planerade vården. Mer än 250 ingrepp har inte kunnat
genomföras 2020. Barnsjukhuset har vårdat ett 10-tal barn med MIS-C, flera mkt sjuka
har vårdats på BIVA. Sjukhusdirektören slutade vid årsskiftet och bitr. sjukhusdirektör
Marianne van Rooijen är tf.
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3. Kungsörstorp maj 2021 (DBW)
Sörmland har programansvar. Diana kontaktar Kungsörs torp för diskussion om
avbokningsregler. Antingen blir det traditionellt möte eller digitalt vilket beror på
regionernas reseregler och vårt vaccinationsstatus.
Program: Diana och Klas träffas för att förbereda. Barnhjärtkirurgin är inte aktuella
förrän våren 2022.
Beslut: Vi bestämmer mötesform i samband med nästa VC möte i mars. Om otillräckligt
beslutsunderlag skjuts beslutet till ca: 1 april.
4. Omvårdnadsfrågor (KE)
Hur kan sjukvårdsregionala omvårdnadsfrågor drivas i sjukvårdsregion Mellansverige?
Idag saknas en formell struktur men goda kontakter finns. De behöver vara representerade
i RPO men också ha ett eget program vid Kungsörstorpsdagarna. Sedan specialitetsrådets
upplösning 2019 har de inte fungerat som tidigare. Storbarnsavdelningarna hade ett
digitalt möte i okt 2020 liksom neogruppen. Det behövs en ordförande och vice
ordförande funktion och det är angeläget för kontinuiteten att inte byta ordförandeskapet
för ofta.
Beslut:
1. VC gruppen bedömer att det är bra att fortsatt arbeta utifrån strukturen neo resp.
storbarn och storbarnsgruppen må fundera på om gruppen behöver delas i avdelningar
resp. planerad öppenvård.
2. Omvårdnadsgruppen, dvs neo- och storbarnsgruppen föreslås i samråd utse en ordf.
och en vice ordf. som också väljs in i RPO.
3. Ordf. resp. vice ordf. föreslås ha huvudansvaret för omvårdnadsprogrammet vid
Kungsörstorpsmötet och alltid involvera omvårdnadschefer vid den barnklinik som
har Kungsörstorpsansvar i mötesplaneringen.
4. ÅH kontaktar Eva-Lotta Steen för att efterhöra om hon vill vara en del i arbetsgruppen
för storbarnsfrågor och i så fall be dem i samråd med neogruppen utse ordf. resp. bitr.
ordf. för omvårdnad..
5. KE kontaktar bitr. AC Ylva Thernström-Blomqvist för att efterhöra om hon kan lyfta
frågan i neogruppen och i så fall be dem i samråd med storbarngruppen utse ordf. resp.
bitr. ordf. för omvårdnad.
6. KE kontaktar AC Karin Johansson för att se om hon vill ingå i arbetsgruppen för
omvårdnadsfrågor.
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5. Handlingsplan 2021 – Idédiskussion (Alla)

Möjliga nya aktiviteter
a. Samordnad läkemedelsstruktur i sjukvårdsregionen, ePed.
Beslut: Nej, inte aktuellt för handlingsplanen.
b. Studierektor barnallergologi (diskussion, Anna Olivecrona)
Beslut: Ja, önskas som del i handlingsplanen. KE kontaktar barnallergolog Åsa
Neumann för att be henne att tillsammans med kollegor utreda frågan och efterhöra
ev. behov. Presentation okt 2021.
c. Certifieringar av barnanpassat sjukhus
Beslut: Ja, önskas som del i handlingsplanen. Värmland och Västmanland planerar
detta och Dalarna önskar om möjligt vara med, nytt koncept? Örebro och Linköping
kommer ev. att göra detta 2021. Omfattande arbete att certifiera. Gävleborg och
Sörmland föreslås berätta om sina erfarenheter vid vårens Kungsörstorpsmöte.
d. SBAR till Göteborg gällande fakturor för hjärtkirurgi.

Att ta med från nuvarande handlingsplan
a. Utveckla webkamerakonceptet
Bedöms intressant men kräver säker teknik. Ciscosystemens kameror kan fjärrstyras
vilket är en fördel i akutsituationer. Dessa system finns i Gävleborg och Värmland
men det är oklart vilka system som finns Västmanland, Sörmland och Dalarna.
Förslag: Att Uppsala tar fram en gemensam skrivning till samverkansnämnden för att
lyfta behovet av gemensamma kamerasystem.
b. RAG
Förslag: Bjuda in företrädare för nuvarande ämnesnätverk till kommande VC möten.

6. Samverkansnämndsfrågor
a. EN har sammanställt ett förslag till skrivelse i SBAR format till samverkansnämnden
med önskan om en sjukvårdsregionalprocess för att driva nationellt frågan om
ansvaret för assistenter för barn som har egenvård i hemmet. Problemet idag är att
varje kommun gör sin tolkning och därmed uppstår risk för ojämlik vård.
Beslut: Erik kompletterar SBAR enligt de synpunkter som framkom sedan tillskriver
KE samverkansnämnden.
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b. KE gav en uppdatering angående vår skrivelse till samverkansnämnden rörande
utredning avseende förutsättningarna för ett ev. sjukvårdsregionalt avtal för VABUK (NHV). Avtalsgruppen i sjukvårdsregionen har fått ett utredningsuppdrag från
ledningsgruppen.
c. Barnhjärtkirurgiavtalet. AK lyfter att fakturaunderlagen från VGR inte fyller sitt
syfte eftersom åtgärder och kostnader inte är möjliga att följa. AK önskar en process
för att driva detta mot VGR. Diskuterades om vi utifrån exempel till VGR ska bjuda in
dem och diskutera hur vi önskar att fakturan specificeras.
d. Web ansvarig
Beslut: Vi turas om. Den som har ansvar för vårmötet i Kungsörstorp har också web
ansvar under kalenderåret. Under 2021 är det således DBW.
7. Aktuellt från Uppsala
EG informerade om barnkirurgins situation med uppskjuten vård, ca 250 färre ingrepp än
planerat 2020. Barnkirurgin erbjuder konsultationer inom både urologi och gastrokirurgi.
JP anslöt till mötet och berättade om RCC och de projekt som drivs och uppmärksammade
VC gruppen på möjligheten att föreslå lokala projekt som kan få stöd från RCC.
8. Övriga frågor
VC gruppen diskuterade det brev som skickats från sektionschefen för barnneurologin i
Uppsala, Ulrika Wester Oxelgren i december 2020, till samtliga barnkliniker i
Sjukvårdsregionen angående den barnneurologiska konsulttelefonen.
9. Nästa möte:
Beslut: v 10, 11 mars, 08.30-10.30 och Kungsörstorp: 19 och 20 maj, 2021

Vid tangenterna
VC assistent Ulrika Lindgren och VC Klas Ekström

4 (4)

