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Jon presenterar Nationellt programområde för kunskapsstyrning, Hälsooch sjukvård (NPO Reumatologi). Det ska införas SVF (standardiserat
vårdförlopp) för RA och eventuellt för GCA. Jon presenterar även hur
TYR hanteras här i Lund, bifogar presentation från Jon ang detta.
Nästa ST-utbildningsdag är planerad till 200306, program kommer.
Information kring att Jon Einarsson nu är sektionschef i Lund för ST-läkare
och underläkare. Helena Tydén är EAL för öppenmottagning i Lund och
Mohaned Hameed är EAL för Malmömottagningen.
SDV: Kommer att införas hösten 2021, samtidigt kommer Västra
Götalandsregionen att starta upp SDV. Jehns berättar kring hur långt vi
kommit hittills. Han uppmanar till att skicka önskningar kring vad
Millenium (journalsystemet) ska innehålla nu så vi har ett system som vi
önskar när det startar upp. SDV kommer innebära ett nytt sätt att arbeta
både med patienter och administrativt. Register mm kommer att vara
kopplade till detta och förhoppningsvis kommer det att underlätta i
administrationen för alla.
Jehns har skrivit artikel till ”State of Region”, han skickar ut denna till
chefssamrådet.
Jehns berättar om DORIS, ett samarbete mellan Reumatologen och Bildoch funktion i Lund. Detta kommer vara ett slags SVF för att patienter inte
ska behöva läggas in för vissa undersökningar som led i utredning. Dessa
patienter kan eventuellt få dagvårdsplats på Reumatologen.
Den 13 december ska Jehns på möte hos Reumatikerförening där politiker
kommer att närvara för att diskutera vård och budget för Reumatologiska
kliniken. Om man har några synpunkter kring vad som bör tas upp så maila
Jehns som tar med sig dessa till mötet. Bland annat kommer Jehns ta upp
hur moms på privat vård kan drabba både patient och våra mottagningar.
Rapporter från verksamheter:
Abbas (Växjö): Just nu 3 specialister och har en annons ute för ST-läkare.
De kan hålla vårdgarantin, 99 %, men detta drabbar återbesök som
senareläggs kraftigt. De har pilotprojekt för digitalisering av vården, där de
till exempel sköter vissa återbesök via videolänk samt har digitaliserat en hel
del kallelser via 1177.
Anneli (Kristianstad): Har haft en tuff höst med många sjukskrivningar, de
ligger efter i återbesök. De håller på med switch av Enbrel vilket tar mycket
tid. 4 stycken specialister och 1 ST-läkare just nu i tjänst i Kristianstad.
Upplever mycket problem vid inläggning av reumapatienter då de inte har
egen avdelning utan får sina patienter utplacerade över hela sjukhuset. De
försöker att snabbt ta in nydebuterade reumatikersjuka för att ge snabb och
adekvat hjälp.
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Jonel (Halmstad/Halland): Har just nu 4 stycken pensionerade specialister , få
av dem 100 % tjänstgöring, men kommer att lägga ut annons i januari för
specialistläkartjänst. Nyinsjuknade får snabb hjälp, sjuksköterskor är till stor
hjälp här. De önskar en ST-läkare men har fått nej från regionen. Halmstads
sjuksköterskemottagning fungerar mycket bra.
Jolanta (Trelleborg): Har lite underbemanning på sjuksköterskesidan, söker en
ny sjuksköterska då en går i pension inom kort. De är 3 stycken specialister.
Har en infusionsenhet som är mycket bra. Trelleborg håller vårdgarantin till
80%. En ny verksamhetschef kommer att tillträda i slutet av december.
Jehns (Lund/Malmö): Besvärlig situation i Malmö med för få läkare, en
annons för specialistläkare är ute just nu. Har 9 stycken ST-läkare samt en
Saudidoktor, hoppas på fler ST-läkare nästa år. 3 vikarierande underläkare
till hjälp för att beta av återbesökskön samt för att switcha Enbrel. Nybesök
i Lund håller vårdgarantin ganska bra, inte lika bra i Malmö. Här finns 3
timanställda doktorer (pensionärer). Funderar på att skicka vissa
infusionspatienter till Trelleborg (Framtidens vårdavdelning) och eventuellt
göra justeringar i öppettider på egen infusionsmottagning för att vara mer
tillmötesgående mot patienters krav på tider utanför ”vanliga” arbetstider.
2 doktorander som disputerat under hösten. Mycket forskningsprojekt
pågår, bland annat SPARTAKUS, TYR och Melihas vaccinationsstudier.
Sjuksköterska Ellen Landgren är doktorandanmäld.
Cutting edge kommer nästa år att vara den 14 maj, sprid gärna till
medarbetare anmälan och program här:
https://tinyurl.com/cuttingedgerheumatology2020
Man upplever en del problem med ögonkliniker som remitterar till
reumatologen gör insättning av biologiska läkemedel, Jehns kommer att ta
kontakt med SRF och ögonmottagningar angående remisser.
Syret 2020 kommer att vara i Malmö, vi letar lokal just nu.
Snabbspår för GCA: HTA-analys gjord men problem pga brister på studier.
SBU kommer att bedöma om snabbspåret är ok, vi hoppas på start nästa år.
Reflektion och diskussion kring Tinos mail till Jehns. Hur ska vi behålla STläkare när de är klara specialister? Mer utbildning, stöd och bra arbetsmiljö
är tänkbara alternativ. I Lund/Malmö finns ”Knäckefallsrond” på onsdagar
mellan 12:30 – 13:30 där svåra fall tas upp. Dessa konferenser sker även via
länk, tänkbart att koppla upp de som är intresserade. Man kan även anmäla
fall i förväg om man önskar ta upp något. Jens Rathmann håller i
vidareutbildning på tisdagar mellan 16 – 17 där man skulle kunna delta via
länk. Program bifogas.
Nästa chefssamråd sker 200629 kl 12 – 16 i Lund, välkomna!
Jehns Christian Martineus
Ordförande

