
 
Minnesanteckningar 

1 (3) 

 Datum   
 2020-06-10  

 
 
Verksamhetschefsmöte Barnsjukvård, Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion 
 
Datum: 20-03-24 
 
Tid: 8:30-9:30 
 
Plats: Digitalt möte 
 
Närvarande: Alf Kågström, Diana Bornstein Welff, Anders Grawé, Åsa Odéus och Staffan 
Skogar, Anna Olivecrona, Erik Normann, Elisabet Gustafson och Klas Ekström  
 
Ej närvarande: Åsa Hedblom, Västerås 
 
 
 

Agenda 

1. Sommar 2020 – samverkan om vårdplatser, hur ser det ut på respektive 
klinik med öppna platser. 

2. Regionala bakjourer sommaren 2020 

3. Corona läget inom vår region 

4. Kungsörstorp 13-14 maj? 

5. Neurokonsulten i Uppsala 

6. Andningsregistreringar 

7. Nebulisator – hur skyddar vi oss (Anders) 
 

Minnesanteckningar 

1. Sommar 2020 – samverkan om vårdplatser, hur ser det ut på 
respektive klinik med öppna platser? 
Region Antal neo-

platser 
Antal 
storbarns-
platser 

Övriga kommentarer 

Västserås 10 ?  
Örebro län 16 18  
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Sörmland 12 15 Fått förfrågningar att vårda 

unga vuxna covid-19 patienter 
Gävleborg Öppet som 

vanligt 
Halverade Långsam återgång till ordinarie 

kapacitet 
Dalarna 8 12 Minskat neonatalplatserna från 

ordinarie 12 till 8 (ssk brist) 
Värmland 13 16 Stabilt 
Uppsala 12 Som vanligt Minskning from vecka 26 på 

95B. Neddragning på Neo från 
16 till 12. Iförhoppningsvis 
ingen minskning av 
akutsjukvårdsavdelningen som 
planerar för 8 platser/dygn  

 

2. Regionala bakjourer sommaren 2020 
Ett exceldokument har sammanställts. Vissa veckor behöver stöttning från 
sjukvårdsregionen, ex reuma är svårt att täcka. Klas kommer att cirkulera excel 
dokumentet. 

3. Corona läget 
Uppsala: 4-5 IVA vårdas. Hittills 1 dödsfall i covid 19, ej barn. Arbetar med hur vi 
ska skydda personal under rådande materialbrist. Vi provtar patienter som läggs in 
med luftvägssymtom samt föräldrar. Har fått igång egen provtagning för medarbetare. 
Endast tidskritisk kirurgi och mycket skjuts på framtiden.  
Mälarsjukhuset: Snarlikt Uppsala men fler inneliggande och fler dödsfall. Startat helt 
egen akutmottagning. Nb fler dödsfall inom den somaliska befolkningen. Finns ett 
Corona råd och en eskaleringsplan är upprättad. Personalbrist kommer bli det stora 
problemet. Diana kommer att dela deras eskaleringsplan. 
Falun: 8 inlagda med covid-19, 1 på IVA, 1 dödsfall, inga barn smittade. Bokar om 
besök till telefonmöten. Jobbar för att få till fler IVA platser. Fått igång liten egen 
provtagning för inneliggande patienter. Daglig träff gällande bemanning. 
Gävle/Hudiksvall: Inga barn ännu, sk. luftvägsmottagningar har startat på flera ställen 
i länet. Hälsocentraler har styrt om till rena luftvägsmottagningar. Tält utanför akuten 
där undersökning och behandling sker. Styrt om all planerad mottagning till 
telefonmottagning. Doktorer 70 plus arbetar hemifrån med lämpliga uppgifter.  
Karlstad: Inga sjuka barn, 4 inlagda med covid-19. Gjort gemensam akut för vuxna 
och barn där man delar på rena och orena patienter. Alla personal blandas. Egen 
provtagning. 

4. Kungsörstorp 13-14 maj 
Gruppen beslutar att mötet i dess planerade form ställs. RPO möte är denna gång 
separat. Vi bestämde att hålla mötet digitalt via ex. Skype och planen är VC möte 
förmiddagen den 13 maj kl.9:00-12:00 via Skype. Värmland avbokar Kungsörstorp. 
Klas informerar avdelningscheferna i Uppsala om det inställda mötet och föreslår att det 
ordnar eget Skypemöte. Staffan och Åsa vill ha hjälp med agendan/kallelse och 
samråder med Klas. Planerade gäster till Kungsörstorspmötet - barnhjärtkirurgi från 
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Göteborg ger återrapportering, regionala ST studierektor ger återrapportering Kristina 
RF 

5. Andningsregistreringar 
Akademiska barnsjukhuset har återstartat andningsregistreringar i mycket blygsam 
skala. På sikt vill Uppsala erbjuda detta till sjukvårdsregionen. I dagsläget sker ca 2 
registreringar/månad. Begränsningen är slutenvårdsplatser på 95E och 
undersköterskeresurs. VC gruppen förmedlar att de har ett behov av dessa 
undersökningar VC gruppen ges i uppdrag att till nästa möte skatta sin kliniks årliga 
behovet för andningsregistreringar och skicka det Klas. 

6. Nebulisator – hur skyddar vi oss (Anders) 
Vilken skyddsutrustning används?  Vid aerosolspridning krävs speciella andningsskydd. 
Vid optiflow räcker munskydd.  

7. Neurokonsulten i Uppsala 
Ett allvarligt krisläge råder, läkarna har utlyst nödläge pga regelmässig övertid för hela 
gruppen. En handlingsplan är framtagen för att öka antalet läkare samt att förändra 
arbetssätten. Konsultelefonen innebär en mkt hög belastning och gruppen kräver 
förändring. Barnneurologbrist råder i sjukvårdsregionen och något måste göras. 
Barnsjukhuset söker dels blivande barnneurologer dels senior överläkare. Gunnar 
Ahlsten är villig att arbeta mer ute i regionen. 

Nästa möte:  
20 april RPO, avstämning inom en månad 23/4 fm kl.9:00-10:00 Skype möte 
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