
Barnortopedi i Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Nytt koncept för samarbete i BarnOrtopediskt 

Regionalt Centrum (BORC) 
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Målsättningar 

• Säkerställa högspecialiserad barnortopediverksamhet för 

sjukvårdsregionens barn med bästa möjliga kompetens 

och kapacitet. 
 

• Utnyttja alla sjukvårdsregionens resurser för 

barnortopedi på bästa sätt i samverkan. 

• Remisser med en väg in till BORC 
 

• Utveckla BORC som kunskapscentrum med hög, bred 

och långsiktig kompetens för medicinsk behandling, 

forskning, utveckling och utbildning. 
 

• Skapa en verksamhet som kan matcha landets övriga 

stora barnortopediverksamheter i den nära förestående 

nivåstruktureringen. 

 



Förutsättningar 

De gällande besluten om barnortopedin i sjukvårdsregionen är:  

1. Att högspecialiserad barnortopedi ska samlas i en verksamhet. 

2. Att Linköping från 2012 har detta uppdrag. 
 

I dag finns majoriteten av barnortopedisk kompetens på Ryhov. 

– Ryhov: 5 barnortopeder och 2 specialister, planerat för 

vidareutbildning 

– US: 1 barnortoped och 2 nyrekryteringar (barnortopeder från 

Syrien respektive Grekland). 1 barnortoped (hyr) från ALB. 

Ytterligare rekrytering pågår. 
 

Kringresurser och samarbetskliniker för den högspecialiserade 

barnortopedin finns enbart på US. 

 



Planerad ny struktur för BORC 

• BORC blir en samarbetsenhet (remisser en väg in) med 

två utbudspunkter (Ryhov+US).  
 

• Mottagnings- och operationsverksamhet sker på båda 

orter efter var kompetens och kapacitet finns. 
 

• Administrativa och ekonomiska barriärer mellan ”länen” 

tas bort. 
 

• Rutiner skapas för regelbundna planeringskonferenser 

och konkret verksamhetssamarbete. 
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Planerade rutiner 

• Regelbunden gemensam videokonferens (förslag varannan vecka) 

med genomgång av remisser och aktuella patientfall för planering 

och prioritering till Ryhov eller US. Remisser går via US. 
 

• För patienter som ingår i regionuppdraget som görs på Ryhov skrivs 

specialistvårdsremiss från US. 
 

• Vid behov åker specialist från Ryhov till US eller från US till Ryhov. 

Verksamhetschefer löser fakturering av arbetstid och resekostnader 

i efterhand. 
 

• Konsultverksamhet i Kalmar län knyts till BORC som enhet, inte 

specifikt till moderklinik i Linköping eller Jönköping. 

 



Långsiktighet 

• För att skapa stabilitet och möjlighet för en planering som håller är 

den nya planen för BORC ett långsiktigt koncept och inte en tillfällig 

lösning. 

• Bedömningen är att den totala barnortopedikompetens som kan 

mobiliseras i sjukvårdsregionen möter dagens behov men 

åldersfördelningen är ett observandum.  

• Rekrytering av barnortopeder till US pågår för att klara såväl dagens 

som morgondagens basuppdrag och högspecuppdrag. 

• I syfte att stärka processen runt barnet med ryggdeformiteter/skolios 

har ett utökat samarbete påbörjats mellan barnortopeder och 

ryggkirurger på US. 

 

• RMPG undergrupp barnortopedi får i uppdrag att ta fram 

samverkansavtal om subspecialisering i barnortopedi och ST-

randning. 

 



Utvärdering 

Utvärdering av den nya BORC strukturen skall ske efter 

•  3 månader 

•   6 månader 

 

Mall för utvärderingen behöver utarbetas 

Beslut om vem som skall genomföra utvärderingen 

behöver fattas. 


