Resursgrupp Allmänmedicin 150204
Närvarande: Sten Tyrberg, Tomas Kanter, Göran Ilestam, Stefan Bremberg, Carl-Erik Thors, Cecilia
Ervander, Filippa Hummer
Förhinder: Per Berglund, Hoa Ytterberg, Stefan Persson, Åsa Lindén
1. Genomgång av tidigare minnesanteckning. Minnesanteckningar kommer att läggas på hemsi-

dan.

2. Gruppen arbetade vidare med prioriteringsdokumentet. Stefan gör en del ytterligare justering
ar och dokumentet skickas sedan ut för ev ytterligare kommentarer. Sten tar sedan upp dokumentet med Rita Jedlert direktör SRVN. Därefter beslutas om fortsatt hantering
3. Plan för våren. Till nästa möte görs en inventering i respektive landsting om eventuellt pågående arbeten kring multisjuka äldre. I Skåne pågår bland annat ett arbete som leds av Ulf Kvist.
Sten bjuder in Ulf till mötet i april. Förslag till gäst från andra landsting lämnas till Sten.
4. Aktuella frågor från ledamöterna.
Tomas rapporterar från expertgrupp diabetes och det pågående arbetet med certifiering för diabetes mottagning.
Information från Halland att där inte finns några detaljkrav på omhändertagande av diabetespatienter.
5. Stefan lyfte frågan om IVOs beslut angående vårdgivares uppföljningsansvar. Frågan behöver
belysas vidare och tas upp på nytt på mötet i april.
6. Problem kring läkemedelslistor diskuterades. I Skåne medför olika journalsystem att en patient
kan ha flera medicinlistor och ett möte är utlyst för att diskutera problemet. I Halland har alla
vårdgivare journal VAS och en i journalen integrerad och gemensam läkemedelslista, dessutom en
automatisk uppdatering från e-dos. Kronoberg har en gemensam journal Cosmic och läkemedelslista men problem med uppdatering från e-dos.
Resursgrupp Allmänmedicin konstaterade att det för närvarande inte verkar finnas rimliga möjligheter att ha en aktuell läkemedelslista i de landsting som inte har automatisk överföring mellan
listor i olika journalsystem. Resursgruppen önskar att arbetet med en gemensam lista påskyndas. I
Halland finns en gemensam läkemedelsmodul med automatisk uppdatering från e-dos.
7. Sten informerade om Centrum för sällsynta diagnoser, centrumet leds av Ulf Christoffersson

Nästa möte 22/4 kl 9-15 Stadshotellet Hässleholm. Kaffe serveras från 8.30
Vid datorn Cecilia Ervander

