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Anteckningar från NHS-möte den 23 februari 2017
(Vid mötet deltar 16 medlemmar)
Tema: Utvecklingsarbetet kring standardiserade vårdförlopp (SVF) inom
cancervården – och lärdomar för andra verksamheter
Från Nils Conradis mycket uppskattade presentation och den efterföljande
diskussionen antecknas följande:
- Danmark var föregångare med organisation motsvarande SVF
- Genom SVF preciseras vad som skall göras inom vilken tid
- SVF har lett till förkortade vårdprocesser; men att väntetider på operation etc
gjort att detta inte slagit igenom i den samlade väntetidsstatistiken
- Att cancervården valts ut för utveckling av SVF kan sammanhänga med det faktum
att cancervården tar i anspråk 50-60% av sjukvårdens samlade resurser
- Inom primärvården finns en uttalad positiv inställning till SVF
- SVF kan ha inneburit undanträngningseffekter, vilket bör uppmärksammas
Strävan är att ett organiserat bildmaterialet kommer att presenteras separat.
Övriga frågor:
1. Seminariet ”effektiv vård”
Erfarenheter diskuteras. Ordföranden nämner att flera positiva omdömen
har framkommit.
Kurt beskriver förhållanden i den statliga maktapparaten på 70-80-talet, som
kom att resultera i att den statliga ledarrollen minskade i betydelse inom
hälso- och sjukvården.
Diskuteras ev utvidgat utvecklingssamarbete med Sahlgrenska Science Park
(SSP), inte minst mot bakgrund av det positiva samarbetet kring
arrangemanget av seminariet ”Effektiv vård”, kanske en gemensam blogg i
någon form. AU avser fortsätta diskussionen med SSP.
2. Planer på nytt seminarium
Tanken är att seminariet skall inriktas på primärvård, ev med förebilder från
Danmark.
AU får i uppdrag att precisera ramarna för seminariet.

3. Arbetsgrupperna

Antecknas att flera grupper planerar egna möten under våren.
Diskuteras ev sammanslagning av grupp 4 (Medicinsk forskning) och 5
(Folkhälsa etc)
4. Ny medlem
På ordförandens förslag väljer NHS in som ny medlem Anita Carlsson
Danielsson.
5. Kommande möten
27 april: Utbildningsgruppen ansvarar för Tema-innehåll
Tillika årsmöte:
Sekreterare och kassör förbereder verksamhetsberättelse mm
Valberedning består av Kurt Roos och Henric Hultin
15 juni: Tillgänglighets-/kvalitetsgruppen ansvarar för Tema-punkt
21 sept: Modellgruppen (Tema)
7 dec: Forskningsgruppen (Tema)
Ordföranden avslutar mötet
Vid anteckningarna: Per-Olof Brogren

