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Regional medicinsk resursgrupp – Allmänmedicin
Datum/tid

2018-10-03, kl. 09.00 – 15.00

Plats

Hotell Statt, Hässleholm

Närvarande

Namn

Landsting/Region

Sten Tyrberg

Region Skåne

Cecilia Ervander

Region Skåne

Per Berglund

Region Skåne

Gunilla Malm

Region Skåne

Tomas Kanter

Region Skåne

Anders Åkvist

Region Halland

Stefan Persson

Landstinget Blekinge

Daniel Albertsson

Region Kronoberg

Christer Lindbladh

Södra Regionvårdsnämnden

Christina Bergmark Hall

Region Skåne

Namn

Landsting/Region

Anders Lundqvist

Region Skåne

Håkan Ivarsson

Region Kronoberg

Stefan Bremberg

Region Skåne

Förhinder

Dagordning
1. Namnbyte RMR – Allmänmedicin byter namn till Regionalt Primärvårdsråd RPR (jmf NPR
nationellt primärvårdsråd)
2. Info om nationella programområden. Södra Sjukvårdsregionen kommer att få värdskap för
Nationella Primärvårdsrådet, troligen från 2020 (just nu vilande värdskap), info även om
andra värdskap så som Rehab där Sydöstra sjukvårdsregionen blir värd, Labmedicin
Stockholm, Äldres hälsa Örebro, Cancer, vilande värdskap, Psykiatri Västra Götaland.
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Reumatologi kommer att bli ett eget programområde och inte ligga under rörelseorganens
sjukdomar.
3. Minnesanteckningar från föregående möte, finns på hemsidan.
4. Laget runt. Blekinge omorganisation från 1/1 slopar förvaltningarna helt områdesindelning.
Primärvård kommer att ligga under Nära vård med Lars Gelander som chef där kommer
också psykiatri, rehab, palliativ medicin barn, akutmottagning och ambulans samt geriatrik
ligga. PV ledningsgrupp och stab försvinner. Landstingsdirektör blir Lars Almrot.
Skåne: Gunilla arbetar med Nationella kunskapsstöd berättar heldagsfortbildning i Lund
Malmö har dubblerat antal deltagare.
Christina ny representant i RPR specialist psykolog, psykoterapeut, arbetat med
Socialstyrelsens riktlinjer psykiatri, just nu även bland annat med utbildningsinsatser för att
förbättra den diagnostiska kompetensen. Cecilia informerar om att det nya vårdprogram
uppföljning, rehabilitering och sekundärprevention efter stroke och TIA nu är godkänt. Ny
AKO koordinator i NV Jenny Andersson tar över efter Sten som går in 50% i SDV se punkt 5.
Kronoberg: Daniel informerar om arbete med nära vård som betonar bassjukvården, tillgång
till jämlikvård samt samarbete mellan Ljungby och Växjö. Primärvården ska utvecklas på sikt
och byggas ut.
5. SDV , Skånes digitala Vårdsystem med datajournalen Millenium, Sten informerar. Ska ersätta
en rad nu befintliga datasystem. Flera hundra personer kommer att vara engagerade i att ta
fram systemet anpassat till Region Skånes struktur. Planen är att det ska böja införas nov
2020 på SUS och de vårdcentralerna i anslutning till de aktuella sjukhusen
6. Vårdexpressen, kort info om kommande piloter i Region Skåne. Vårdexpressen är en
datoriserad helhetslösning som automatiserar stora delar av patienthandläggning och
administration vid besök i primärvården. Arbetar med AI. Anamnestagning via mobil eller
platta, systemet ger vägledning och beslutsstöd.

7. Nationell kunskapsstyrning/ Regional kunskapsstyrning/ Landstigsvis kunskapsstyrning se
också tidigare bifogade dokument
8. Regional kunskapsstyrning, Christer informerar om de tre huvuduppdrag.1. Mottagare av
nationella uppdrag, 2. mottagare av huvudmannauppdrag som beslutats att genomföras
regionalt 3. proaktivt undersöka och säkerställa god jämlik likvärdig vård i SSVR. Antal
programområden RPO (tidigare kunskapsgrupper) regionalt kommer att följa det nationella
och blir nu ett 20-tal.
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9. Landstingsvis kunskapsstyrning. Se utskickade dokument.
10. Info om regeringsdirektiv kring kunskapsstyrning. Christer gav information
11. Nationellt kliniskt kunskapsstöd PV, se utskickat dokument. Just nu 355 predokument tidigare
framtagna i olika landsting. Nya dokument på väg in. Johanna Cederholm har efterträtt
Staffan Ekedal som medicinskt ansvarig. I Skåne kommer inte hänvisning göras till nationella
visningsytan. Blekingen har gjort några tillägg lokalt men hänvisar i övrigt till nationella
visningsytan. Kronoberg har anställt en person som ska arbeta med detta. Kommer inte
hänvisa till visningsytan men det fattas beslut om hur man ska hantera detta i Kronoberg.
Medibas har önskan om att importera NKK.
12. Regional DVT–dag två halvdagar 2/11 och 23/1. Fungerar väl i Blekinge Stefan kan delta 23/1
hör efter om någon annan kan vara med 2/11. Kronoberg har ingen representant som
planerat att vara med.

13. Regional njurstensdag. Påminnelse 16/11
14. Kvalitetsuppföljning/projekt med ERC, kort resumé, projekt från hjärta-kärl-grupp och vår
grupp. Har inte kommit någon vart. Hjärta kärl ev göra ett omtag. Påvisa påverkbar
ojämlikheter ev kopplad till kontinuitet.
15. PSA-screening Socialstyrelsen sagt nej till, screening. I Skåne planeras för organiserad PSA
testning, Gunilla bitr projektledare. Region Skåne ska göra en pilot studie mån 50-70 erbjuds
testning, anmäla på 1177 med externt provtagning på VC. En del frågor kvar att lösa.
16. Övriga frågor, Den offentligt finansierade sjukvårdens vårdansvar Stens bildspel. Landstingets
sjukvårdsutbud, kompletteras med kommunalt vårdutbud. Samordningsansvar. Varje
vårdområde har sitt vårdansvar.
Till nästa möte. Ta upp inbjudan angående Jacob se tidigare minnesanteckning. Planerar info
vårdprogram rehabilitering efter stroke.
RPR mandat, Christer återkomma, vilka ledamöter ska vara med. Vilka är med och på vilket
mandat.
Hypermobilitets syndrom och EDS. Dokumenten klara för nationell granskningsrunda.
Nästa möte tas dokumentet kring järn .synpunkter på mötesstruktur tas nästa möte
Nästa möte planerat till den till 12/12 9-15 (OBS byte av dag från den 21/11), våren mötes dagar
bestämdes till 8/2 och 17/5
Vid datorn Cecilia Ervander

