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Deltagare:
Jon Einarsson, Jehns Christian Martineus, Anders Bengtsson, Peter Olsson,
Anneli Östenson, Jonel Pasula, Christoffer Romland, Gabriella Olsson samt Rabi
Dash.


Syret:
Syret kommer i år att vara den 15 oktober på Börshuset i Malmö. Vi
har ännu så länge ett fysiskt möte men med begränsat antal
deltagare. Pga pandemin kan detta komma att ändras, återkommer
om detta sker.



Studierektor:
Från den 1 september kommer Johanna Carlestam ta över som
studierektor för våra ST-läkare. Många av utbildningarna kommer
att ske digitalt pga Covid-19.



SDV:
SDV har blivit uppskjutet ett år, start beräknas hösten 2021. Vi för
en diskussion kring hur vi önskar att det nya systemet kommer att
kunna vara ett bra verktyg i vårt arbete. Bland annat kommer
kvalitetsregister, SRQ med mera att läggas in och kopplas samman
med resterande journal, man ska endast behöva logga in på ett
ställe för att resterande program ska få den information man lägger
till. Har man synpunkter eller något speciellt som man önskar ska
läggas till i det nya systemet så går det bra att maila Jehns
Christian Martineus som då vidarebefordrar dessa önskningar.
Dock kommer inte alla inom Södra regionen att ha samma system,
till exempel har Halland bestämt att de ska ha Cosmic som
journalsystem och privatpraktiserande i Malmö kommer att införa
Millenium längre fram i tiden.



Covid-19 och reumatologi:
Reumapatienter utgör inte i sig en riskgrupp, riskgrupp utgör de
som är multisjuka, till exempel har högt blodtryck, lungsjukdom eller
hjärtsjukdom. Vi uppmuntrar våra patienter att fortsätta ta sin
medicin som vanligt.
Rapport kring detta från de olika reumatologenheterna:

I Kristianstad har en patient avlidit (denne var multisjuk) samt en
patient som IVA-behandlats men nu är frisk. Man har i Kristianstad
dragit ned på fysiska återbesök och bytt ut dessa till telefontider
istället. Man har här inte behövt täcka upp på Covid-avdelningar
ännu så länge.
I Helsingborg har två patienter varit Covidsmittade, dessa blev
smittade vid utlandsvistelse, de är nu friska. Här har sjuksköterskor
blivit tillfälligt förflyttade till Covid-avdelningar, dock inga doktorer.
Man har dragit ned partiellt på mottagningen men är nu åter tillbaka
till full mottagning.
I Halmstad har en patient avlidit (multisjuk) samt en patient har blivit
respiratorbehandlad.
I Simrishamn har inte några fall rapporterats då Simrishamn är ett
Covid-19 fritt sjukhus. Om fall förekommit så har dessa skickats till
Ystad men ingen rapport har kommit Simrishamnsmottagningen till
kännedom.
I Malmö rapporterar Gabriella att det inte kommit henne till känna
att någon av hennes patienter varit smittade. De kommer inom kort
få lov att ha distansmöten med patienter.
På SUS testas just nu videosamtal med patienter i Lund. Inga
ytterligare IVA-platser kommer att öppnas upp som det ser ut i
nuläget. Har är både läkare och sjuksköterskor från mottagningen
utlånade till Covid-avdelningar. Semester för läkare i år kommer att
försökas hållas till 4 veckor om så behövs, läkare som önskat fler
veckor än 4 får uppge vilken vecka de kan avvara om behov skulle
uppstå.


Switch av biologiska läkemedel:
På SUS har vi fått extra personal (underläkare) som ser över vilka
patienter som kan switcha läkemedel. Helsingborg försöker också
att få till så många switchar som möjligt då detta sparar enorma
summor om man kan få till detta.



Rapport från respektive enhet:
Kristianstad: Har för närvarande fyra specialister på sin mottagning
samt en ST-läkare. De har en del jourer på medicinavdelningar. De
som går ST-tjänst i Kristianstad blir dubbelspecialister,
internmedicin samt reumatologi.
Halmstad: Här löper arbetet på som vanligt, en läkare som gått ned
lite i tjänstegrad pga ålder. De yngre medarbetarna jobbar mycket
via videobesök. Ingen i personalen har blivit smittade av Covid-19.
En doktor som slutat och börjat arbeta i Göteborg. En ny tjänst för
specialistläkare kommer att utannonseras. De har problem med att
anställa ST-läkare då regionen inte hjälper till med finansiering av
detta. De yngre doktorerna har cirka 30 – 33 patienter i veckan,
seniora doktorer har cirka 20 – 25 patienter i veckan.
Simrishamn: Har två specialister som delar på cirka 500 patienter.
Inga ST-läkare. Just nu oklar vem som kommer att ta över driften
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på Simrishamns sjukhus, det är nu ute på anbud där sista dag för
anbud är satt till den 1 juni.
Malmö: Gabriella tar upp att en del patienter önskat intyg för att de
skulle tillhöra riskgrupp. Hon har inte utfärdat dessa då det klart och
tydligt enligt Socialstyrelsen inte tillhör riskgrupp. Hon har cirka 700
– 800 patienter på sin mottagning. Rabi fortsätter sin mottagning
som förut.
SUS: Har från september 2019 två sektionschefer, Jehns är chef för
specialisterna och Jon har ST-läkare samt underläkare som ansvar.
Det finns 10 stycken ST-läkare, 2-3 stycken kommer att bli färdiga
specialister inom 6 månader, 3 stycken är helt nya. Där finns
vikarierande underläkare som sköter många administrativa
uppgifter samt switch av läkemedel. I Lund är bemanningen stabil,
lite mindre stabil i Malmö. Två stycken överläkartjänster kommer
inom kort att bemannas. Två timanställda seniora doktorer som
både bemannar Lund och Malmö. Det är cirka 6500 patienter som
går regelbundet på SUS reumatologmottagningar, ytterligare cirka
2000 patienter är åter vid behov. Forskning och utbildning har fått
stå tillbaka nu under pandemin.
Helsingborg: Har 4 stycken specialister, dock 3 som ej jobbar heltid.
De har en ST-läkare. De har 2500 patienter som går där och de
försöker nu beta av så många återbesök som möjligt då det tidigare
varit svårt med bemanning så har återbesök blivit lidande, dock har
de klarat av att hålla sina nybesök i tid. Man önskar kunna tillsätta
ytterligare en ST-läkare samt en specialistläkare.


Chefssamråd=RPO:
Denna idé har kommit från Södra Sjukvårdsregionen. RPO har varit
svagt då inte alla deltagare kunnat delta på dessa möten. RPO ska
nå ut över hela klinikerna och göra nationella analyser, GAP. Skåne
har varit dominerande i deltagande. RPO ska få fram vårdprocesser
för olika diagnoser. Det ska vara två stycken deltagare från varje
region. I Skåne är det Jon Einarsson och Christine Bengtsson, från
Kronoberg är det Christoph Sieweke, i Blekinge är det Tino Bracin
och från Halmstad/Laholm/Hylte är det Annika Teleman. GAPanalys: Utmaningar inom kompetensförsörjning och följder för
kunskapsstyrning.



Nominering till Nationell arbetsgrupper:
En arbetsgrupp kring jättecells arterit samt skleros ska nu utformas.
Medlemmar i chefssamrådet får gärna komma med nomineringar.
Dessa ska skickas till Jon Einarsson. Uppdraget innebär att man tar
fram vårdförlopp för GCA och skleros. Ingen ersättning utgår för
arbetet. Det ska vara en nominerad från varje region, Lund har
nominerat Aladdin Mohammad. Det efterlyses främst en
allmänläkare som har specialintresse inom GCA.
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Riktlinjer:
Nya riktlinjer från Socialstyrelsen är nu ute på remiss för
rörelseorganens sjukdomar. Vi går igenom denna och har
diskussion kring densamma. Synpunkter på riktlinjerna skickas till
Jon Einarsson för vidarebefordran.



Chefssamråd:
Nästa chefssamråd är preliminärt satt till den 27 november kl 12 –
16. Detta möte kommer att ske via länk så som dagens möte.

Jehns Christian Martineus
Ordförande
Åse Kempe
Sekreterare
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