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1. Byte av representant Kronoberg, Gunilla Östgaard (ny chefläkare Kronoberg) hälsas
välkommen.
2. Minnesanteckningar från föregående möte, ligger på hemsidan.
3. Laget runt. Gunilla M rapporterar från möte nationellt NPO njur- och
urinvägssjukdomar. Njursten och njursvikt kommer att vara prioriterade områden.
Anders L ämnesordförande ögon har slutfört årets uppdrag i och med 8 publicerad
kunskapsstöd. Per B rapporterar om fortsatt arbete med kvalitetsprojektet i RPR
gruppen hjärta kärl Huvudmännen måste vara beredda att göra något åt resultatet vid
kvalitetsuppföljning.
Gunilla Ö: I Kronoberg man arbetar med frågor om vem som ska stå för vissa
röntgenundersökningar och sjukskrivningar. Det pågår även arbete kring missade
diagnoser av colorektalcancer. Stefan P Blekinge, fortsatt info om de förändringar
som pågår.
Cecilia offentliga primärvården i Region Skåne blir en egen förvaltning med egen
politisk nämnd från årsskiftet.
4. RPR – funktion och uppgifter. Sten informerade. Diskussion om hur samarbetet och
kontakten gällande gränsytor med kommunala hälso- och sjukvården. Med
specialiserad sjukvård i hemmet som utgår från sjukhusen kan det förekomma
krockar med vad som redan görs kommunalt och på primärvårdsnivå, viktigt att
arbeta för att förstärka redan etablerade kanaler.
Fundera över samverkans områden med andra RPO ex tandhälsa, sällsynta
sjukdomar, kommande RPO neuropsykiatriska störningar,
Det kommer att bildas ett NPO sällsynta sjukdomar.
Förslag på nytt att bjuda in Jakob Sandberg som gjort en inventering kring fortbildning
i Blekinge.
5. Rapport från regional DVT-dag. Info om första mötet. Vid nästa möte kommer bl a
Blekinge och vissa akutmottagningar i Skåne att vara representerade. Identifierade
problemområden inför nästa möte; tillgång till patientnära D-dimer. Tillgång till
diagnostik med ex ultraljud. Behov av behandling om diagnostik dröjer, vilken
provtagning krävs om behandling ska inledas innan diagnos möjlig? Vilka fallgropar
och frågetecken finns i de olika leden?
6. Rapport från regional njurstensdag. Gunilla M redovisar förslag handläggning Södra
sjukvårdsregionen. NPO njur- och urinvägssjukdomar har tillfrågat Gunilla att sitta
med i en nationell arbetsgrupp. Det är RPR i allmänmedicins önskan är att arbetet
kring njurstenssjukdom i Södra sjukvårdsregionen fullföljs.
7. Rapport från NPR. Sten informerade bl a om att kunskapsområden i NPR och NKK
PV inte helt sammanfaller..
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8. Sten rapporterar från NKK Primärvård samt Primärvårdskvalitet. RPR är en viktig
grupp för att överföra information ut i landstingen (Sten sjukvårdsregional
kontaktperson, Gunilla M för Skåne, Stefan P för Blekinge och Gunilla Ö för
Kronoberg).
9. Cecilia informerar ytterligare om vårdprogrammet Uppföljning rehabilitering och
sekundärprevention efter stroke och TIA, ett Skåne vårdprogram. Det finns ännu inte
någon AKO riktlinje som utgår från vårdprogrammet
10. Behandling mot järnbrist, olika traditioner i Södra Sjukvårdsregionen. Kronoberg har
funnit fördelar med att mediciner med lågdos Järnpreparat med C vitamin.

11. Diskussion regional cancerplan för Södra Sjukvårdsregionen med Lisa Rydén från
RCC Syd som förde en dialog med RPR Allmänmedicin utifrån följande områden,
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer. Prevention. Tidig upptäckt
Psykosocialt stöd och rehabilitering. Palliativ vård. Överlämningar mellan sjukhus och
primärvård och vise versa. Nationella vårdprogram. RCC som partner.
Halvårssiffror för SVF 2018 är klara. Det finns nu en ny AKO riktlinje gällande cancer
rehabilitering,

12 Övriga frågor. Info från Anders L från Londonmöte. Lokala och regionala
vårdprogram
Våren mötesdagar bestämdes till 8/2 och 17/5 9-15 i Hässleholm.
Vid datorn
Cecilia Ervander

