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Närvarande

Namn
Sten Tyrberg
Cecilia Ervander
Christer Lindbladh
Gunilla Malm
Anders Lundqvist
Stefan Persson
Tomas Kanter
Filippa Hummer
Per Berglund

Landsting/Region
Region Skåne
Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
Region Skåne
Region Skåne
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Kronoberg
Region Skåne

Förhinder

Namn
Daniel Albertsson
Sune Svensson
Stefan Bremberg

Landsting/Region
Region Kronoberg
Region Halland
Region Skåne

Dagordning
1. Minnesanteckningar från föregående möte godkändes, noteras att Per Berglund var
närvarande vid mötet men fattas i närvarolistan
2.Laget runt:
Skåne, Expertgrupps strokes arbete med vårdprogram beräknas snart vara klart. Ett
arbete med SVF psykiatri är i startgroparna i Skåne. Det ska också starta en
kunskapsgrupp Psykiatri. Kunskapsgrupp endokrinologi senaste mötet blev inställt.
Fortsatt diskussion om vem som ska ha ansvaret för att sjukskriva ortopedpatienter,
det finns ett Försäkringsmedicinskt råd i Skåne. Labbeställningsgrupper i PMO ska
uppdateras ett arbete som Anders är involverad i. Kort information om
organisationsförändring som diskuteras för primärvården i nordöstra Skåne, samtidigt
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har det kommit ett förslag till Regionstyrelsen på förändrad organisation för
primärvården.
Kronoberg, bemanningsfrågan är fortsatt i fokus. Standardiserade vårdförlopp är på
gång att införas, samt vårdprogrammet artros.
I Blekinge startar man en utbildningsvårdcentral som ska ligga i Karlshamn (man har
tagit intryck av hur man arbetar i Kronoberg), även där fortsätter bemanningsproblem
och en svår ekonomisk situation med ökande kostnader i primärvården ff senaste året.
Bara en vårdcentral per kommun certifieras, övriga kommer att vara filialer.
3.Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård Södra Sjukvårdsregionen. Gruppernas
nuvarande sammansättning redovisades och diskuterades. På em de 6/9 kommer det
att arrangeras halvtids seminarium för Södra sjukvårdsregionen. Regional resursgrupp
allmänmedicin RMR säger i dag ja till:
1. De ämnesgrupperna som är under bildande, till medicinska redaktionsgruppen, och
till medicinska redaktionsrådet.
2. Att landsting och regioner ska ange namn som är ansvarig för granskning av
dokumenten i respektive landsting, granskningen behöver ha ett allmänmedicinskt
perspektiv.
3. Att dokumenten som skrivs även ska gå ut för kännedom till hela RMR.
4. Att RMR bjuder in till en nationell dag den 13/12, då Södra sjukvårdsregionen ska
redovisa hur långt vi kommit i vårt arbete med det kliniska kunskapsstödet.
4. Vårdprogrammet för familjär hyperkolesterolemi Region Skåne. RMR ställer sig bakom
det svar som Anders utformat, ett tillägg kommer från Per och Tomas och
sammanställs av Sten.
5. Idéformulering projektförslag ERC samverkan. Per har med ett förslag från
kunskapsgruppen hjärta kärl som gäller sekundärprevention vid ischemisk
hjärtsjukdom. Per kommer att arbeta vidare med förslaget och återkomma. Ytterligare
ett förslag diskuterades, betydelsen av fast läkarkontakt, Anders skriver samman ett
förlag till ERC
6.Christer och Sten informerade om ny plan för nationell kunskapsstyrning.
7. Övriga frågor, vårens möten 2018 bestämdes till 7/2 och 25/4. Möten hösten 2017 är
sedan tidigare bestämda till 13/9, 15/11 alla möten kl 9-15 i Hässleholm

Vid datorn Cecilia Ervander

