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Verksamhetschefsmöte Barnsjukvård, Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion 
 
Datum: 2020-05-13 
 
Tid: Kl 09.00-12.20 
 
Plats: Digitalt möte 
 
Närvarande: Staffan Skogar, Åsa Odéus, Anders Grawé, Diana Bornstein Welff, Anna 
Olivecrona, Erik Normann, Elisabet Gustafson, Åsa Hedblom, Alf Kågström (del av mötet), 
Sari Wennberg och Klas Ekström 
 
Sekreterare för mötet: Kicki Backman, verksamhetssamordnare BUM Karlstad 
 
Ej närvarande: - 
 
Särskilt kallade: Kristina Rosengren Forsblad 
 
För kännedom: - 
 
 

1 Kort avstämning från samtliga regioner angående coronaläget, 
sjuka barn, erfarenheter att dela med andra, sommarplanering 

 
Värmland 

Värmland förskonade än så länge. Tankar om hur denna situation kan påverka framtiden, om 
det är bra eller dåligt. Lugnt inflöde på akuten, och även på storbarnsavdelningen. Hittills en 
positiv covid-19 som hann bli utskriven innan provsvar kom. Barnakuten inkorporerats med 
vuxenakuten och hjälper till att bemanna ”luftvägsspåret”. Även öppnat upp ett ”icke 
luftvägsspår” som akutmottagning på storbarnsavdelningen. Läkargruppen ännu ej behövt 
hjälpa till att bemanna covidavdelning på sjukhuset. Vi har också erbjudit oss att ta emot 
vuxna patienter till storbarnsavdelningen.  
Regionalt beslut att inkludera september månad i semesterperioden. Facken är oeniga 
gällande arbetsgivarens förslag att förlägga semester tre veckor under juni-juli-augusti och en 
vecka i september. Pågår intensivt arbete med sommarscheman, som beräknas vara klart den 
här veckan.  
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Ingen neddragning av vårdplatser vare sig på neo- eller storbarnsavdelning.  
Staffan Skogar: Stor lärdom av coronapandemin inför framtiden om samarbete mellan 
enheter, verksamheter och inom regionen. 
 
Dalarna 
 
P g a rådande pandemisituation gjordes omplanering av akuten. Barnkliniken har fått flytta 
sina undersökningsrum, vilket har utfallit väl. Planering pågår om hur arbetet ska organiseras 
framöver. Stor oro i personalgruppen i början av pandemin, nu har läget dock stabiliserats. 
Även gjort omstruktureringar på neo-avdelning för att kunna ta emot Covidpositiva barn upp 
till 10 kg.  
 
Personal utlånad, 3 sjuksköterskor och 2 undersköterskor, till Covidavdelning t o m sista 
september. Läkarresurs till IVA samt Covidavdelning. BUM har fått ta större ansvar för BVC 
då distriktsläkare arbetar på Covidavdelning. Under sommaren planeras åtta neo- och tolv 
storbarnsvårdplatser. Personalen kommer att få fyra veckors semester förlagd under juni-juli-
augusti.  
 
Om läkare ska flytta sin semester utgår 15 tkr i ersättning.  
 
Örebro 
 
Ny ledningsgrupp från 1 maj. Simon Jerrick biträdande verksamhetschef, ny MLA till 
storbarnsavdelningen samt också ny ansvarig för öppenvården. En stark och aktiv 
ledningsgrupp med mycket vind i seglen.  
 
Minskat inflöde på akuten, cirka 30 % av normalt flöde jämfört tidigare år, både p g a att barn 
inte blir sjuka i Covid-19, men också tack vare bättre hygien generellt och att social 
distansering har minskat antalet andra infektioner såsom RS och influensa. Har arbetat med 
ett projekt angående det akuta barnflödet tillsammans med öppenvården. Övergått till digitala 
vårdmöten där så är möjligt. En patient med Kawasakis syndrom som senare i vårdförloppet 
visade sig vara Covid-19 positiv. Ett barn på neo-avd med mamma som var Covid-19 positiv, 
samt några ytterligare större barn som också varit positiva.  
 
Alla vårdplatser öppna under sommaren, 18 vp på storbarnsavdelning och 16 vp på neo-
avdelningen.  
 
Har lånat ut läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för arbete på Covidavdelningar.  
 
Diskussion pågår om semestrar i regionen, och vad en flyttad semestervecka skall kosta 
arbetsgivaren.  
 
God stämning i arbetsgruppen, försöker lösa uppkomna problem tillsammans och vara övriga 
sjukhuset behjälpliga i möjligaste mån.  
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Sörmland 
 
Regionen varit utsatt med många svårt sjuka. Sjukvården har gjort en fantastisk omställning. 
Kurvan har planat ut och nu stänger man en del avdelningar till förmån för rehabilitering. 
Barn är ändå inte så drabbade, få inneliggande barn, prover tas på alla barn som läggs in. 
Några Covid-19 positiva barn, men ingen särskilt sjuk. Upplever problem att ge 
sjukgymnastikbehandlingar samt svårt att få till behandling och undersökningar i narkos. 
Mobila teamet har fungerat mycket bra för de svårast sjuka barnen med vård i hemmet.  
 
Alla vårdplatser öppna i sommar, 15 storbarns- och 12 neo-platser. 
 
Vad gäller sommarsemester är det förhandlat och klart, all personal får fyra veckors ledigt 
under juni-juli-augusti.  
 
Uppsala 
 
Även i Uppsala minskat inflöde på akutmottagningen vad gäller medicin- och kirurgbarn. 
Ortopedbarn däremot skett en viss ökning p g a ”studsmattesyndromet”. Avsaknad av 
narkosläkare ger vid handen att barnen får lång väntetid för operation. Man har vårdat ett 
antal barn för Covid-19, och det har gått bra för alla. Barnkliniken har lånat ut personal till 
övriga sjukhuset. Neddragning på barnkirurgen, vilket inneburit ett tapp på 140 patienter som 
skulle varit opererade. Man planerar nu att öppna upp barnoperation till ungefär 70 % av 
ordinarie kapacitet. Det kan bli problem med eftervård, och barn kan vårdas på lånade 
vårdplatser inom barnsjukhuset alternativt flyttas tidigare till hemvårdssjukhuset. 
Barnkirurgen har upplevt att många familjer har tackat nej till operationer av diverse 
anledningar, hjälp av inremitterande kommer troligtvis att behövas för att ta ställning till 
prioritering.  
 
Semesterplanering pågår för fullt, ska vara klart på fredag 15 maj. Minst tre veckor per 
anställd. Förstärkning har genomförts, planering att återgå till ordinarie verksamhet efter 
midsommar.  
 
Ny avdelningschef på Neo- IVA börjar 1 juni, har god erfarenhet av att vara chef, dock inte 
neo-vana.  
 
Gävle 
 
Lågt inflöde, inga covid-19-barn. Många förberedelser, dock nedåtgående trend senaste 
veckorna. Arbete pågår hur de ska tänka framåt vad gäller de olika covidenheterna i sommar 
och bemanning etc. Planen är att all personal ska få fyra veckors semester. Utlåning sker av 
personal till de olika enheter. Cirka 100 provtagningar per dygn, även kört igång en drive-in 
för personal.  
 
Västmanland 
 
Tidig omställning, utökad IVA-vård. Semesterplaneringen pågår för fullt och har svårt med 
bemanning. Personal utlånad till IVA, uppdrag att bemanna jourmottagning samt vuxen 
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primärvårdsmottagning, fungerar bra. Lågt inflöde på barnakut. Är helt i fas med återbesök. 
Lyckats mycket väl med remissinflöde och återbesök har ”gått i land”. Kommer att dra ner 
vårdplatser från 15 till 12 på storbarnsavdelningen. Diskussion pågår om att ”dra frakturer” i 
lustgas eftersom ortopederna har svårt att få plats på operation.  
Regelverket för flyttad semester och eventuell ersättning är ännu inte klart.  
 
Laget runt om ersättningar och flyttad semester 
 
I Dalarna och Gävleborg får läkarna 15 tkr i ersättning för flyttad semester.  
I Örebro och Värmland gäller tre veckors semester för all personal inklusive läkare.  
 
 
 

2 Regionala studierektorer  
 
Se bifogad powerpresentation av Kristina Rosengren, studierektor neurologi 
 
Kommentarer 
 
Viktigt att se till att det finns personal i alla nivåer, att hitta hålen där det är belastat, och 
vikten av att det sker påfyllning av personal kontinuerligt.  
 
Regelbundna träffar och handledning inom regionen, samt hur motivera deltagande. Kanske 
behöver handledningstillfällena bli schemalagda, att ST-läkarna själva får ta ansvar för 
deltagande i t ex videoseminarier. 
 
Hösten 2020 och inplanerade möten t ex Kungsörstorp, avvakta eventuella fortsatta 
restriktioner.  
 
Kristina önskar information om hur ST-läkarnas tjänstgöring och planering för framtiden ser 
ut. Verksamhetscheferna gavs i uppdrag att ha samtal med sina ST-läkare och återkoppla till 
Kristina. Eftersom några av verksamhetscheferna inte är så involverade i sina ST-läkares 
framtid, kan uppdraget delegeras till respektive studierektor.  
 
Viktigt med det kollegiala samarbetet, nätverkandet och att göra allt som det går för att det 
ska bli så bra som möjligt.  
 
Diskussion om hur ser målbeskrivningen ut, har Gunnar Ahlsten uppdaterat eller? Är den i 
behov av revidering, se bifogad länk.  https://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/4/2014/10/sjuttonutbrekommendationer-2.pdf  
 
Neo-regiondag Kungsörstorp höstterminen 2020 planeras och MLA kommer bjudas in och 
även studierektor Barbro Diderholm. Diskussion om gemensam plan för hur arbetet ska 
fortgå.  
 
 

https://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sjuttonutbrekommendationer-2.pdf
https://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/sjuttonutbrekommendationer-2.pdf
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Studierektor Allergi 
 
Diskussion om behovet av regional studierektor för subspecialiteten allergi. Behovet ser olika 
ut inom regionerna, men Värmland har störst behov. Fortsatta samtal till hösten 
förhoppningsvis vid nästa Kungsörstorpmöte.  
 
 

3 Digitala samarbeten 
 
Värmland och Gävleborg har köpt in samma system, Cisco, vilket fungerar bra. Värmland 
använder det dock inte vid akuta situationer. Tanken är att nyttja systemet mellan i allmänhet 
från universitetssjukhus till länssjukhus, och i synnerhet inför transporter. Detta skapar större 
trygghet för familjerna och är därför en viktig fråga att driva vidare.  
 
 

4 Barncancerappen 
 
Företaget som inom vilken barncancerappen ska finnas har gått i konkurs. Konceptet är bra 
och det pågår nu en diskussion med Barncancerfonden. Den stora frågan är vem som ska ta 
ansvar för förvaltning etc.  
 
 

5 Bakjoursutbildning 
 
En ny omgång av bakjoursutbildningen, Wiks slott, skulle ha startats upp i maj 2020, men 
p g a pandemin är starten framskjuten till hösten 2020. Dock inte så många anmälda, och Klas 
framförde funderingar om utbildningsbehovet är mättat. Diskussion om kvalitet mellan 
utbildningsorterna Göteborg och Uppsala/Örebro.  
Beslut togs att alla regioner i Uppsala/Örebro-regionen köper två platser per kurstillfälle, 
förutom Värmland som fortsätter sitt samarbete med Västra Götalandsregionen. Maria 
Lundgren, studierektor, fick i uppdrag att se över nivån på utbildningen, eventuella skillnader 
och eventuella förbättringar.  
Deltagare som redan är anmälda kvarstår.  
 
 

6 Omvårdnadssamverkan 
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Avdelningscheferna på neo-avd har också haft digitalt möte. Avdelningscheferna inom 
storbarnsavdelningarna har tyvärr inte haft möjlighet att ha några möten p g a arbetsbelastning 
och läggandet av semesterscheman.  

7 Överrapportering 
 
Överrapporteringsmallarna behöver uppdateras. Mallarna ska användas som ett redskap vid 
överföring och det är oklart om de används. Erik N informerade att SNQ utkommit med en ny 
transportjournal som är kombinerad med överrapporteringsrapport.  
Elisabeth G gavs i uppdrag att se till att det finns en bra mall för överrapportering efter 
kirurgi.  
 
 

8 Uppföljning av medicinska resultat 
 
Inför höstens möte ska Anna Olivencrona titta på diabetsutfall. Erik N tittar på jämförelser i 
SNQ. Presentation vid kommande höstmöte.  
 
 

9 RCC 
 
Stor satsning från staten där de huvudsakliga målsättningarna är 13-årsuppföljningar på barn 
som haft cancer i barndomen, samarbetet med vuxensjukvården och överföring, 
kompetensutveckling vid samtliga onkologiska enheterna inom landet samt utveckling av 
videokonferenser m m.  
 
 

10 Nationell Högspecialiserad vård/Avtalsfrågor 
 
Erik N är vår representant i sakkunniggruppen för extrem underburenhet, arbetet planeras 
komma igång till hösten.  
Diskussion om avtal för barnkirurgi, rak prislista? Har frågan lagts på is? Ingen har hört 
något.  
 
 

11 Regionala bakjourer i sommar 
 
Excelfil kommer att skickas ut av Klas E.  
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12 Överföring av material på samverkanssidan 
 
Gammalt material verkar inte finnas kvar. Klas E tar kontakt med Eva-Lena Aspetorp.  
 
 

13 Nästa möte 
 
Dalarna ansvarar för höstens specialistrådsmöte som planeras till 14-15 oktober. 
Avstämningsmöte planeras vecka 35, 28 augusti kl 08.30-09.30, kallelse kommer att skickas 
ut via teams.  
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