RMK Njurmedicin och regionalt njurmedicinskt chefssamråd 170510 - protokoll
Närvarande: Mats Roman, Anders Christensson, Carina Holmesson, Eva Karlsson, Gunnar
Sterner, Gunilla Malm, Helena Ancher Book, Jonas Andersson, Christer Lindbladh
1. Anders rapporterar om att det blivit svårare att rekrytera dialyssköterskor. Samma bild i övriga
delar av regionen. Diskuterades möjligheten att i större utsträckning ha undersköterskor som
arbetar på dialysavdelningarna. SUS mål är att 30% av personalen på en dialysavdelning ska vara
undersköterskor. Diskuterades att kartlägga sköterskornas och undersköterskornas arbete på
dialysavdelningar. Eva får i uppdrag att sondera möjligheterna för en sådan kartläggning i
nätverket för enhetscheferna i regionen.
2. Claria Sharesource från Baxter för PD (APD). Regionjuristerna i Skåne samt Stockholms läns
landsting och Region Västra Götaland avråder från att använda detta program, eftersom som det
är etiskt tveksamt. Baxter blir personuppgiftsansvarig och kan vända sig direkt till patienten med
marknadsföring. Beslutas att RMK Njurmedicin och det regionala njurmedicinska chefssamrådet
ska avråda från att använda detta program. Avtalet borde vara mellan Baxter och sjukvården, inte
mellan Baxter och patienten.
3. Nationella kliniska kunskapsstödet för njurmedicin, urologi och mäns hälsa diskuterades.
Ämnen som detta kommer att innefatta är mätning av njurfunktion, njursvikt och albuminuri,
glomerulonefrit, njursten och njurtransplanterade patienter. Gunilla skriver kunskapsstödet inom
området, och RMK Njurmedicin tar på sig att granska texten.
4. NT-rådets yttrande angående användning av tolvaptan (Jinarc) vid polycystisk njursjukdom,
som bifogas till protokollet, diskuterades. Anders kommer att skriva nationella riktlinjer i ämnet
med mål att dessa ska vara klara i juni 2017.
5. Förslag till nytt regionalt vaccinations-PM vid kronisk njursjukdom diskuterades. RMK ställer
sig bakom Gunnars förslag till vaccinations-PM med någon mindre ändring och detta regionala
vaccinations-PM vid kronisk njursjukdom bifogas till protokollet.
6. Pankreastransplantation i Malmö. Inget beslut är ännu fattat i frågan. Mats ska på uppdrag av
RMK Njurmedicin fråga beslutande divisions- och förvaltningschefer på SUS vad som händer i
frågan.
7. Långa väntetider till hem-HD i Lund är ett problem. SUS arbetar på att korta ner väntetiderna.
8. Regional njurstensutbildning. RMK Njurmedicin ställer sig bakom att en regional
njurstensutbildning med tema utredning och behandling av njurstenar anordnas, men föredrar att
utbildningen ska anordnas i SUS lokaler utan sponsor från industrin. Christer ska undersöka om
Södra sjukvårdsregionsnämnden kan bidra med lunch. Datum för utbildningen beslutas till
30/11. Målgruppen är njurmedicinare, urologer och primärvårdsläkare.
9. Höstens möten för RMK njurmedicin och det regionala njurmedicinska chefssamrådet
fastställs till 4/10 och 6/12.
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