Minnesanteckning Södra regionvårdnämnden Resursgrupp Allmänmedicin 140423
Närvarande: Göran Ilestam, Annika Åkerberg, Filippa Hummer, Stefan Persson, Karl Erik Thors, Sten
Tyrberg, Cecilia Ervander.
Frånvarande : Tomas Kanter, Per Berglund, Stefan Bremberg, Elisabet Rosenkvist
Första mötet för Resursgrupp Allmänmedicin, deltagarna presenterade sig.
Presentation av Ulrika Wiberg (Hälso- och sjukvårdsstrateg Södra Regionvårds nämnden) Ulrika
informerade om hur arbetet med kunskapsgrupper och resursgrupper inom SRVN fortskridet. Ulrikas
bilder har skickats ut av Sten Tyrberg men bifogas också dagens minnesanteckningar. Kort text nedan
i övrigt hänvisas till Ulrikas bilder:
I stället för tidigare 19 st Regioinala Medicinska Råd, som avvecklats, har det skapats
Kunskapsgrupper och Resursgrupper. Målsättning med förändringen är att få en genomtänkt och
förbättrad organisation för kunskapsstyrning i Södra Sjukvårdsregionen. Syftet är att medicinska
resultat ska få en större betydelse i ledning, styrning och uppföljning av vården
Alla grupper är i starten, ingen regional kunskapsgrupp anses vara fulltalig innan det finns deltagande
representant/-er från primärvård.
I varje grupp ingår två representanter från varje landsting men Skåne har fyra.
50% av deltagarna ska vara annan yrkesgrupp än läkare.
Ordförande i grupperna är utsedda av styrgruppen. (ordförande Rita Jedlert, Thomas Lindén Halland,
Thomas Troëng Blekinge, Ulrika Wiberg Region Skåne och Styrbjörn Östberg Kronoberg,
Styrgruppen deltar också i en nationell grupp för kunskapsstyrning med möte minst en gång per
månad. Socialstyrelsen ska framöver söka representanter till expertgrupper via NSK.)
Kunskaps- och resursgrupperna får sitt uppdrag från styrgruppens ordförande.
Ekonomi; varje ordförande har en viss summa till gruppens disposition, om det finns behov av
ytterligare resurser finns pengar som kan sökas för speciellt syfte.
Uppdrag från SRVN till Resursgrupp allmänmedicin: att identifiera processer som behöver förbättras.
Vad ser resursgrupp allmänmedicin för samband och vilket uppdrag anser vi vara av stor vikt för
samordning i södra sjukvårdsregionen?
Minnesanteckningar Resursgrupp allmänmedicin, eftermiddag 2014-04-23
”Laget runt”:
Hallandsperspektivet: kunskapsgrupperna saknar representation, men där finns intresse att skicka
representanter från primärvården. Upplever svårigheter att få till representanter/dubbelt upp med
terapigrupper.
Förankring i allmänmedicinsk resursgrupp för de frågor som rör primärvården som tas upp i de olika
kunskapsgrupperna.
Patientprocesser eller kunskapsstyrningsprocesser
Finns det möjlighet att referensgruppen får dagordning från alla kunskapsgrupper för att se om det
finns frågor som berör oss?
Resursgruppen behövs för att diskutera implementering i pv.
Genomgång av olika kunskapsgrupper med representanter.
Andra professioner diskuteras; vilka? hur många personer? Avvaktar eftersom gruppen inte har
formats klart och vi behöver ha en hanterbar storlek på gruppen
Resursgrupp allmänmedicin:
- De som är allmänmedicinare och deltar i kunskapsgrupper ska också vara medlemmar i
referensgruppen.
- Alla bjuds in till alla möten
- Speciella punkter då kunskapsgruppernas representanter är föredragande

- Alla bjuds särskilt in till höstens första möte 10 september för att vi ska presentera oss
- Före nästa möte: skriv ned brister eller en process som behöver belysas i PV för ökad följsamhet till
befintligt kunskapsläge (ex obesitaskirurgi, olika BMI-gränser i olika län)
Filippa Hummer 140509
Kommande möten: 10/9, 8/10, 3/12
OBS Ny lokal och mötestid: Framöver ses vi på stadshotellet i Hässleholm, mötestiden ändras till 9-15
med kaffe från 8.45
Vid datorn Cecilia Ervander och Filippa Hummer

