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RMK, Njurmedicin och Regionalt Chefssamråd Nefrologi
Mats Roman, Kronoberg, K-G Prutz, Helsingborg, Carina Holmesson,
SUS, Anders Christensson, SUS, Ann-Christine Andersson, Region
Skåne, Helena Ancker-Book, Blekinge, Gunilla Malm, primärvården,
Karl Bjurström, Halland, Marianne Cedergaard, Halland, Christer
Lindbladh, Region Skåne, Naomi Clyne, SUS, Eva Karlsson, Ystad
Alireza Biglarnia, Transplantationsenheten och Per Westerlund,
Kristianstad/ Hässleholm (och vid pennan)

Vi hälsade Gunilla Malm välkommen som ersättare för Göran
Ilestam som gått i pension.
1. B-hepatitvaccin. Det har kommit ett nytt, lite bättre och lite
dyrare, B-hepatitvaccin, Fendrix. Detta används på vissa
kliniker och på SUS har man tillsammans med
infektionskliniken där utarbetat ett PM, (var god se bilaga).
I princip bör man vaccinera HD-patienter som kanske blir
aktuella för gästdialys utomlands någongång och man bör
helst vaccinera dem predialysiskt, om det är möjligt. Det vore
optimalt om man kan ha samma riktlinjer i hela Södra
Regionen och deltagarna fick i hemläxa att ta upp det på
respektive enheter så att vi kan klubba det vid nästa möte.
2. Författningskrav för egenvård. Enligt SOSFS 2009:6. Det gäller
att dokumentera egenvårdsplaner. Assisterad PD
diskuterades, region Skåne har ett dokument som har
underlättat på sina ställen men fortfarande är det helt stopp i
bland annat i Ystad, Kristianstad och Hässleholm. Region
Skåne har utarbetat ett dokument: ”Regional rutin för
egenvårdsbedömning” som ska vara ett hjälpmedel. År 2017
ska regionala föreskrifter börja gälla. I Halland har man ett

3.

4.
5.

6.

delat PAL-skap och detta var som ” Sesam, öppna dig!”. I
Kronoberg och Blekinge är situationen liknande den i Halland.
Riktlinjer för preventiv nefrologi. Man har uppdaterat
dokumentet. Det har slimmats en del och dess layout har
ändrats. Till det bättre, ansåg församlingen. Dokumentet får
gå en internrunda i Södra Regionen innan det kan klubbas vid
nästa möte.
Tolvaptan var på dagordningen, men inget nytt sedan senast
varför vi lämnade den punkten till nästa gång.
Alireza Biglarnia hälsades välkommen till mötet och till
Regionen. Han presenterade planerna och utvecklingen av
pankreastransplantationsverksamheten i Malmö. Man ligger i
startgroparna och man har redan börjat sätta upp patienter
på väntelistan. Han redogjorde för verksamheten i Uppsala
och visade upp mycket goda resultat. Han förklarade
operationsmetoden med ”No touch-tekniken”, olika
indikationer för Ö-celltransplantat och pankreas
organtransplantat. Man ämnar sätta upp en grupp med
transplantationskirurger, endokrinologer, immunologer och
nefrologer tillsammans. Uppföljning efter transplantationerna
får bli i samarbete mellan nefrologer och endokrinologer.
Sammantaget ser detriktigt lovande och spännande ut.
En Regiondag i Nefrologi planeras och datum spikades till
2017-04-06

