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PROTOKOLL

2009-09-25

§§ 43-60

Protokoll fört vid sammanträde i Hjärnarp,
Margretetorps Gästgifvaregård 2009-09-25
med Södra Regionvårdsnämnden.
Närvarande
Landstinget Blekinge

Marie Sällström (S)
Petronella Petersson (C), tjg ersättare
Gunilla Skoog, stf planeringsdirektör

Landstinget Halland

Mats Eriksson (M), t o m § 46
Lisbeth Waagstein (M), ersättare
Ingemar Andersson (S), tjg ersättare

Landstinget Kronoberg

Suzanne Frank (M)
Anna Fransson (S)
Paul Johansson (C), ersättare
Ann-Charlotte Kakoulidou (S), ersättare

Region Skåne

Catharina von Blixen-Finecke (M)
Marita Sander-Schale (FP)
Berit Wirödal (KD)
Ingrid Lennerwald (S)
Linda Wahlquist (M), ersättare
Lennart Nilsson (C), ersättare
Anders Åkesson (MP), ersättare
Yvonne Augustin (S), tjg ersättare
Lars Kristensson, produktionsdirektör, t o m § 44
Rita Jedlert, strateg

Södra Regionvårdsnämndens kansli
Ej närvarande
Blekinge

Christer Sjöberg, direktör
Margaretha Nilsson, chefssekreterare
Gustav Nilsson (M)
Bernth Johnson (S), ersättare

Halland

Dan Skantz (S)
Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör

Kronoberg

Ove Löfqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Skåne

Rikard Larsson (S)
Nils T Svensson (S)
Lars-Göran Thulin (S), ersättare
Ewa Pihl-Krabbe (S), ersättare
Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Universitetssjukhuset i Lund
Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Bent Christensen, sjukhuschef
Ann-Sofi Bennheden, sjukhuschef

Södra Regionvårdsnämndens kansli

Bo Attner, chefsekonom
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Justering
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ingrid Lennerwald,
Region Skåne.
Förslag att permanenta ”Regionalt sekretariat för allergi och annan
överkänslighet”
Södra Regionvårdsnämnden beslöt 2006-12-05, § 63 att etablera ett
Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet som ett treårigt
solidariskt finansierat projekt med start i januari 2007. Projektet ska följas
upp och utvärderas genom Regionala medicinska rådet – Allergi och
annan överkänslighet.

§ 43
Justering

§ 44
Regionalt
sekretariat för
allergi och annan
överkänslighet

I skrivelse 2009-06-16 från Regionala medicinska rådet – Allergi och
annan överkänslighet ställer sig rådet bakom att permanenta sekretariatet.
Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och
sjukvårdsfrågor har 2009-08-31 ställt sig bakom föreliggande förslag.
I ärendet förelåg skrivelse 2009-09-09 från Södra Regionvårdsnämndens
kansli.

Södra Regionvårdsnämndens beslut
att

Regionalt sekretariat för allergi och annan överkänslighet, även
benämnt Allergikompetenscentrum Syd permanentas som solidariskt
finansierad verksamhet från och med 2010.

KBT-inventering
I samband med Södra Regionvårdsnämndens seminarium 2009-03-26
om Nationella riktlinjer för Depression och Ångest fick landstingen i Södra
sjukvårdsregionen i uppdrag att inventera utbildningsnivåerna steg 1-2
samt handledarkompetens inom KBT - Kognitiv Beteendeterapi - inom all
offentligt finansierad verksamhet samt privata vårdgivare utan offentlig
finansiering.
Inventering av kompetens inom KBT – Kognitiv Beteendeterapi – har
inkommit från landstingen Blekinge, Halland, Kronoberg och Region
Skåne.

Södra Regionvårdsnämndens beslut
att

lägga informationen till handlingarna,

att

uppdra till direktören för Södra Regionvårdsnämndens kansli att
undersöka förutsättningarna för gemensamma utbildningsinsatser
för att öka KBT-kompetensen i Södra sjukvårdsregionen.
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KBT-inventering
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Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen
Direktör Christer Sjöberg informerade om den turbulens som framkom i
massmedia i mitten av augusti 2009 kring Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen, Etapp 4 a, Cancer Incidence and
Survival in Southern Sweden 2000-2007, med fördelning per län/distrikt,
ålder och kön, rapport 2009-06-22.

§ 46
Registerstudier av
Cancersjukdomar
i Södra sjukvårdsregionen – lägesrapport

Christer Sjöberg framhöll vikten av bättre beredskap dels i form av
pressrelease, dels information till informationsdirektörer/-ansvariga m fl
i Södra sjukvårdsregionen.
Södra Regionvårdsnämndens beslut
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Anmäldes och lades till handlingarna protokoll från sammanträde
2009-06-02 med MTC-SYD.

§ 47

Anmäldes och lades till handlingarna protokoll/minnesanteckningar från
de olika Regionala medicinska råden enligt följande:

§ 48

RMR - Allergi och annan överkänslighet 2009-04-27
RMR - Barn- och ungdomssjukvård 2009-05-28
RMR - Diabetes och andra endokrina sjukdomar 2009-05-15
RMR - Genetik 2009-04-17
RMR - Psykiatri 2009-08-17
RMR - Trauma 2009-05-19
RMR - Tumörsjukdomar 2009-05-12
RMR - Yrkes- och miljömedicin/-dermatologi 2009-05-07

Protokoll
MTC-SYD

Minnesanteckningar
Regionala
medicinska
råd

Anmäldes och lades till handlingarna förteckning 2009-05-18 över nya
ledamöter i Regionala medicinska rådet Neuro.

§ 49
Nya ledamöter
Regionala
medicinska råd

Anmäldes och lades till handlingarna minnesanteckningar från de olika
regionala verksamhetschefskonferenserna enligt följande:

§ 50
Minnesanteckningar
verksamhetschefkonferenser

Dermatovenereologi 2009-04-16
Hud 2008-10-16

Anmäldes och lades till handlingarna minnesanteckningar 2009-04-24
från sammanträde med VINK cancer.
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§ 51
Minnesanteckningar
VINK cancer
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Anmäldes och lades till handlingarna skrivelse 2009-09-03 från
Regionstyrelsen, Region Skåne om uppdrag avseende förslag till ett
Regionalt cancercentrum för södra regionen (RCC).

§ 52

I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes 2009-09-24 seminarium/information om ”Robotkirurgi - från
vaggan till den etablerade träningen” och ”Robotkirurgi – användningsområden nu och i framtiden” under medverkan av

§ 53

Regionalt
cancercentrum för
södra regionen

Seminarium/
information
Robotkirurgi

Ingemar Ihse, verksamhetschef, Practicum, Universitetssjukhuset i Lund
Jan Persson, överläkare, Obstetrik och Gynekologi, Universitetssjukhuset
i Lund/Lunds universitet.
I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes 2009-09-24 seminarium/information om ”Prostatacancer – dagens
och framtidens upptäckt och behandling” under medverkan av
Ola Bratt, överläkare, Urologi, Planerade operationer, Helsingborgs
lasarett.
I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes 2009-09-24 seminarium/information om ”Screening – en metod
för ökad upptäckt inom olika områden ………….. men till vilket värde?”
under medverkan av

§ 54
Seminarium/
information
Prostatacancer

§ 55
Seminarium/
information
Screening

Håkan Olsson, professor, Skånes Onkologiska klinik/Onkologiskt
centrum, Universitetssjukhuset i Lund.
I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes 2009-09-24 seminarium/information om ”STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) nuläge och vart är vi på väg?” under medverkan av

§ 56
Seminarium/
information
STRAMA

Inga Odenholt, universitetslektor, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes 2009-09-25 seminarium/information om ”Regionalt sekretariat för
allergi och annan överkänslighet” samt information/demonstration av
”Kunskapsbanken Allergi” under medverkan av

§ 57

Seminarium/
information
Regionalt sekretariat
Leif Bjermer, professor, Lung- och allergisjukdomar, Universitetssjukhuset för allergi och annan
i Lund
överkänslighet samt
Birgitta Jagorstrand, koordinator/KOL, Allergisekretariatet, Lung- och
Kunskapsbanken
allergiklinik Lund-Malmö, Universitetssjukhuset i Lund
Allergi
Marianne Persson, kommunikatör, Lung- och allergisjukdomar,
Allergikompetenscentrum, Universitetssjukhuset i Lund
Kerstin Romberg, överläkare, Allergisekretariatet, Lung- och allergiklinik
Lund-Malmö, Universitetssjukhuset i Lund
Alf Tunsäter, överläkare, Lung- och allergisjukdomar, Allergikompetenscentrum, Universitetssjukhuset i Lund.
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I samband med Södra Regionvårdsnämndens sammanträde genomfördes 2009-09-25 seminarium/information om ”Den nya ohälsan” under
medverkan av

§ 58

Peter Währborg, stressforskare, Göteborg.

Seminarium/
information
”Den nya ohälsan”

Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder

§ 59

Suzanne Frank, Landstinget Kronoberg tog upp frågan angående
omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder och möjligheten att
genomföra en gemensam upphandling/avtal i Södra sjukvårdsregionen.

Omskärelse av
pojkar på icke
medicinska grunder

Södra Regionvårdsnämndens beslut
att uppdra till direktören för Södra Regionvårdsnämndens kansli att
undersöka möjligheterna till gemensam upphandling och återkomma
i ärendet till Södra Regionvårdsnämndens sammanträde 2009-12-17.
Ordförande Catharina von Blixen-Finecke framförde Södra
Regionvårdsnämndens tack till Region Skåne för gott värdskap
under nämndens informations- och beslutssammanträde.

Christer Sjöberg
Justeras

Catharina von Blixen-Finecke

Ingrid Lennerwald
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§ 60
Tack till Region
Skåne

