Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de
ärenden som behandlades vid sammanträdet den 17 juni 2014. Vårdproduktionsutskottet/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens
förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen.

Nyheter i korthet:
Metoder för att behandla barn med övervikt och fetma

Fem lokala projekt för att arbeta med barn och ungdomar med fetma ska nu genomföras.
Syftet är att identifiera metoder för att förbättra behandlingen av fetma hos de här grupperna
och implementera effektiva behandlingsmetoder i hela Region Skåne. Ett utvecklat
omhändetagande ska öka samverkan mellan skolhälsovård, barnhälsovård, primärvård,
barnkliniker och tandvård samt skapa bättre livskvalitet och minskad sjuklighet i den här
gruppen. (Ärende 6)
Följande projekt ska nu genomföras:
• I projektet Tele-SOFT undersöker Skånes universitetssjukvård om användning av ny
teknik inom telekommunikation kan förbättra omhändertagandet av barn och ungdom
med fetma.
• Hässleholmsmodellen, inom Skånevård Kryh, utvecklas av nya former för information
och utbildning i samverkan med kommuner och elevhälsa.
• Genom samverkan mellan barnhälsovård och tandvård främjas hälsosamma
levnadsvanor hos barn upp till 5 år. Projektet genomförs inom Skånevård Sund.
Utökad satsning på medicinsk fotvård

Nu får patienter med psoriasis, nedsatt blodcirkulation, förlamning eller annan inflammatorisk
ledsjukdom bättre möjligheter till medicinsk fotvård. Syftet är att förebygga svårläkta sår,
felställningar och amputation.
Vårdproduktionsutskottet har avsatt totalt 1,3 miljoner för att tillgodose behovet av medicinsk
fotvård. Pengarna fördelas till de tre förvaltningarna Skånes Universitetssjukvård,
Skånevård Kryh och Skånevård Sund så att patienter kan få tillgång till högspecialiserad
medicinsk fotvård i så nära anslutning till sin bostadsort som möjligt. (Ärende 4)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.
Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige.
Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Dagordningen på vårdproduktionsutskottet/- beredningens
sammanträde 17 juni 2014
1. Justering

Ingrid Lennerwald (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Investeringar 2014 - Vårdcentralen Södervärn, SUS

Det finns ett stort behov av att etablera nya lokaler för Vårdcentralen
Södervärn i Malmö och för evakueringslokaler för mottagningsverksamhet i
samband med nybyggnationerna på sjukhusområdet i Malmö.
Vårdproduktionsutskottet gav i oktober 2014 i uppdrag till
ekonomidirektören att utreda en ombyggnad av byggnad 04 på
sjukhusområdet för detta ändamål. I denna avrapportering föreslås en
fortsatt process inom ramen för det övergripande projektet i Malmö.
Vårdproduktionsutskottet beslutade att:
1. Att fortsätta planeringen av ombyggnad av byggnad 04 på sjukhusområdet i
Malmö som ersättningslokaler för vårdcentralen Södervärn och för generella
mottagningslokaler som en del av evakueringsarbetet på sjukhusområdet i Malmö.
Finansiering av det fortsatta planeringsarbetet sker med 5 miljoner kronor från
hälso- och sjukvårdens bygginvesteringsbudget 2014.
2. Det fortsatta arbetet bedrivs inom ramen för det övergripande arbetet med
utvecklingen av sjukhusområdet i Malmö.
3. Käkkirurgi - verksamhetsinnehåll och finansiering

Vårdproduktionsutskottet beslutade 2014-03-03 att samla all käkkirurgi i
Skåne i en organisatorisk enhet, samt uppdrog åt ekonomidirektören att
återkomma med förslag på verksamhetsinnehåll och finansiering. Förslaget
innebär att huvudparten av dagens verksamhet även fortsättningsvis
kommer att bedrivas såväl i Lund som i Helsingborg och Kristianstad.
Vårdproduktionsutskottet beslutade att:
1. Ta emot informationen angående käkkirurgins verksamhetsinnehåll och lägger
denna till handlingarna.
2. Organisationsförflyttningen från Skånevård Kryh och Skånevård Sund till
Skånes universitetssjukvård regleras hundraprocentigt avseende uppdrag och
finansiering med 4665 tkr för perioden 2014-09-01 till 2014-12-31.
Protokollsanteckning (S)
4. Utökat uppdrag - fotvård

För att tillgodose behovet av medicinsk fotvård för patienter med
hudsjukdomar ges ett utökat uppdrag till Skånes Universitetssjukvård,
Skånevård Kryh och Skånevård Sund, totalt 1,3 miljoner kronor. Med
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medicinskt betingad fotvård avses behandling och åtgärder som ligger inom
hälso- och sjukvårdens ansvarsområde och som är av vikt för att undvika
allvarliga komplikationer vid vissa sjukdomstillstånd. Det utökade
uppdraget avser patienter med ärftliga hudsjukdomar och/eller patienter med
ett fastställt medicinskt behov av högspecialiserad dermatologi.
Vårdproduktionsutskottet beslutade att:
1. Lämna ett utökat uppdrag till vårdförvaltningarna för att finansiera högspecialiserad
medicinsk fotvård. För uppdraget får:
• Skånes Universitetssjukvård 650.000 kronor
• Skånevård Kryh 325.000 kronor
• Skånevård Sund 325.000 kronor
2. Medlen får inte kvittas eller växlas mot annan vård.
5. Region Skånes övergripande kliniska träningscenter

Kliniska träningscenter (KTC) blir alltmer viktiga för att utbilda studenter
och personal inom sjukvården på ett effektivt och patientsäkert sätt. Skånes
universitetssjukvård får i uppdrag att bilda en gemensam organisation med
ett regionalt uppdrag samt att inrätta ett advisory aboard. Finansiering sker
för 2014 och 2015 via hälso- och sjukvårdnämnden, därefter ska
verksamheten vara självfinansierad.
Vårdproduktionsutskottet beslutade att:
1. Lämna uppdrag till Skånes universitetssjukvård att samla befintliga träningscentra
i en gemensam organisation med ett regionalt uppdrag och med fysisk närvaro på
flera orter. Vårdproduktionsutskottet lämnar dessutom uppdrag till Skånes
universitetssjukvård att inrätta ett advisory aboard för strategi och framtidsfrågor
inom klinisk träningsverksamhet.
2. Finansiering sker för år 2014 med 1 679 tkr och för år 2015 med 961tkr. Från och
med år 2016 ska verksamheten vara självfinansierad.
6. Regionalt projekt - barn och unga med övervikt och fetma

För att förebygga och förbättra behandlingen av övervikt och fetma hos barn
och ungdom lämnar vårdproduktionsutskottet uppdrag till vårdförvaltningarna att
genomföra specificerade projekt inom området. Projekten som har olika inriktning ska
noggrant utvärderas för att identifiera lösningar som kan implementeras i hela Region
Skåne.
Vårdproduktionsutskottet beslutade att:
Lämna uppdrag och fördelar 6,0 mkr till vårdförvaltningarna att genomföra följande
projekt avseende barn och unga med övervikt och fetma
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Skånes universitetssjukvård erhåller 2,0 mkr för att undersöka om användning
av ny teknik inom telekommunikation kan förbättra omhändertagandet av barn
och ungdom med fetma, ”Tele-SOFT”
Skånes universitetssjukvård erhåller 0,5 mkr för vetenskaplig utvärdering av
projekten
Skånevård Kryh erhåller 2,0 mkr för utveckling av nya former för information
och utbildning i samverkan med kommuner och elevhäls
”Hässleholmsmodellen”
Skånevård Sund erhåller 1,0 mkr för att genom samverkan mellan
barnhälsovård och tandvård främja hälsosamma levnadsvanor hos barn upp till
5 år
Skånevård Sund erhåller 0,5 mkr för regional koordinering av projekten

7. Ekonomidirektören informerar

Mer information
För kommentarer kontakta Stefan Lamme (M), ordförande, tfn 0705-28 66 20 eller Ingrid
Lennerwald (S), 2:e vice ordförande tfn 070-60 63 404. För mer information kontakta
utskottets sekreterare Tommy Nilsson, telefon 044-309 28 70.

För mer information om de olika ärendena, besök www.skane.se under rubriken
Demokrati/Vårdproduktionsutskottet/ - beredningen/Dagordning
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