Minnesanteckning Södra Regionvårdsnämnden Resursgrupp Allmänmedicin 140910
Närvarande: Sten Tyrberg, Per Berglund, Tomas Kanter, Göran Ilestam, Cecilia Ervander, Stefan Persson,
Stefan Bramberg,
Ej närvarande: Annika Åkerberg, Carl-Erik Thors
Ärenden
1. Minnesanteckningar från föregående möte kommer att läggas på hemsidan.
2. Ulrika Wiberg slutar i Södra Regionvårdnämnden för verksamhetschefsuppdrag på SUS. Inte känt vem
som ersätter.
3. Elisabet Rosenkvist avgår ur kunskapsgrupp hjärta kärl. Ersättare Hoa Ytterberg AKO medicin
Landskrona.
4. Info om att Ann Frödeberg kommer att sköta en del administrativa uppgifter som tidigare hanterats av
Margareta Nilsson.
5. Genomgång och synpunkter på ”Dokument Prioriteringar inom Allmänmedicin”. Mycket av dokumentet
bedöms som fortsatt bra. Beslöts på mötet att försöka väva ihop detta med dokumentet från AKO
angående prioriteringar med tanken att underlätta i samverkan med andra specialiteter se punkt 10.
6. Genomgång av de dokument som tidigare legat på Södra Regionvårdsnämnden hemsida under
Allmänmedicin. Beslöts att alla dokument var fortsatt aktuella och att vi vill att de fortsatt ska finnas på
hemsidan. Några av dokumenten kan behöva omarbetas något.
Även förra årets årsrapport och årets minnesanteckningar önskar vi ska vara synliga. Sten meddelar
Rita Jedlert.
7. Genomgång och synpunkter på AKO dokument.
8. SFAMs onödiga listan diskuterades
9. Det har kommit en rapport om att förenkla Hälsovalet i Skåne bifogas minnesanteckningen.
10. Resursgrupp Allmänmedicin har fått i uppgift att identifiera processer som behöver förbättras.
Beslöts att under hösten arbeta med listan nedan.
 Behov av beskrivning av den allmänmedicinskt prioriteringen från 2005 i samverkan med övriga
kunskapsgrupper. Stefan kommer med förslag på hur dokumenten för prioriteringar och AKO
dokumentet kan kopplas samman.
 Finns brister som behöver belysas kring hemsjukvård och palliativ vård. Filippa påbörjar arbetet
med detta.
 Utredning av svårt sjuka eller av andra skäl prioriterade patienter där snabb diagnostik krävs. Ev
be Annika komma med förslag.
 Remisshantering behöver belysas och lyftas fram. I dag brister i patientsäkerhet och
fördröjningar.
11. Handläggningsöverenskommelse primärvård psykiatri kort info av Cecilia där ett Skåneövergripande
arbete nu pågår.
12. Per informerar om arbetet med nytt vårdprogram för hjärtsvikt i södra sjukvårdsregionen.
Primärvårdens åtagande för hjärtsviktspatienter diskuterades.
13. Tomas och Per informerade om läkemedelsrådets arbete med behandlingsalgoritm för behandling av
depression. Sten kommer att delta tillsammans med Tomas och Per på mötet läkemedelsrådet 16/10.

Kommande möten 8/10 inställt till förmån för, internat hela Södra Regionvårdnämnden lunch till lunch
14/10-15/10 e mötet förlängs onsdag em då Resursgrupp Allmänmedicin träffas ,
3/12 ses vi på Statshotellet i Hässleholm tid 9-15 med kaffe från 8.45

Vid datorn Cecilia Ervander

