Minnesanteckning Resursgrupp Allmänmedicin SRVN 150923
Närvarande:
Tomas Kanter, Göran Ilestam, Stefan Bremberg, Carl-Erik Thors, Hoa Ytterberg, Per Berglund, Sten
Tyrberg, Stefan Persson, Catharina Weman-Persson, Christer Lindbladh, Filippa Hummer, Åsa
Lindén, Cecilia Ervander
Lämnat återbud, Petersson Ingemar
Föregående minnesanteckning diskuterades, ligger på SRVS hemsida.
1. Kvalitetsindikatorer. Christer informerade om hur ERC ska kunna stödja kunskapsgrupperna.
Syftet är att minska variationer i vården och höja lägsta nivåer så att omotiverade skillnader
kan minimeras.
2. Prioriteringsdokumentet har nu varit på remiss och har förändrats efter de synpunkter som
kommit in, ändringar görs också under mötet. Ytterligare ändringar föreslås som lämnas till
Stefan och Sten att slutföra. Christer informerar om hur kommande dokument (med det här
som exempel) från de olika kunskapsgrupperna kommer att hanteras före ett slutgiltigt
godkännande i styrgruppen.
3. Nationell kunskapsgrupp primärvård, Sten är Södra sjukvårdsregionen representant i
gruppen och lämnade rapport från mötet i Stockholm 21/9, gruppen träffas 1 ggr/mån.
Exempel på två pågående projekt 1/innovationsprojekt om att vända perspektivet, vilket
värde har vården för patienten? 2/ nationella behandlingsrekommendationer, går ut på att få
ett stort bibliotek av nationellt sanktionerade riktlinjer.
Ett 30 tal kvalitetsindikatorer ska spegla olika landsting nationellt. På novembermötet går vi
igenom indikatorer som kan vara möjliga i Södra sjukvårdsregionen
4. Rapport om pågående arbete inom kunskapsgrupperna. Tomas informerar från
kunskapsgrupp endokrin där man arbetar med ett vårdprogram gällande graviditesdiabetes.
Resursgrupp allmänmedicin kontaktar ordförande Stefan Sjöberg för att på ett tidigt stadium
få dialog i frågan mellan Resursgrupp Allmänmedicin och kunskapsgrupp endokrinologi.
Göran informerade om det nya vårdprogrammet Palliativ njurmedicin från kunskapsgrupp
njurmedicin. Vårdprogrammet skickas ut till resursgrupp Allmänmedicin tillsammans med
dagens minnesanteckning och tas upp å novembermötet.
Per rapporterar från Kunskapsgrupp hjärta kärl angående måltal hjärt-kärlsjukdomar, av 7
måltal finns det två som berör PV.
5. Södra sjukvårdsregionen har givit VO Klinisk genetik och biobank inom Medicinsk service, Ulf
Kristofferson, i uppdrag att etablera ett centrum för sällsynta sjukdomar i Skåne som ett 3
årigt projekt. Tanken är att det ska finnas ett centrum i varje sjukvårdsregion. Tankar finns
att också koordinera ur ett nordiskt perspektiv.
6. Nationella cancerprocesserna; inventering av vad som sker i Södra sjukvårdsregionen. I
Kronoberg är man igång med versioner av förloppen för primärvården. Kodning för förloppen
kommer inte att ske i primärvården någonstans i området. På mötet framkom att det kan
finnas svårigheter att få en bra struktur för förloppen i PV. Förslag att nationella
kunskapsgrupper arbetar med standardiserade vårdförlopp (SVF) utifrån ett primärvårdsperspektiv och har kontakt med RCC nationellt. Info från Catharina Weman att etablering av
Diagnostiska centrum är på gång i Helsingborg.
7. Aktuella frågor från ledamöterna. Filippa tog upp frågan om diagnosen EDS, det
vårdprogram som är på gång i Skåne har via SRVN också skickats till övriga landsting.
Kunskapsgrupp Barn har haft kommentarer, vill inte att man sätter diagnoser på barn.
Diskuteras att Resursgrupp allmänmedicin för dialog med både kunskapsgrupp barn och
rörelseorganens sjukdomar angående EDS.

8. Sten informerar om ”Ansökan om medel till Södra sjukvårdsregionen om kunskapsstöd och
medicinskuppföljning inom primärvård” som lämnats in. Det gäller medel på 1,666,666 milj
kr. I gruppen har förutom Sten även Magnus Kåregård Skåne , Olof Rolandsson Dolk
Kronoberg och Ulf Eriksson Blekinge deltagit. Pengarna ska användas för medicinsk
uppföljning inom primärvården och framtagning av lokalt/ regionalt anpassade
uppföljningsprogram och riktlinjer utifrån nationella behandlingsrekommendationer för
primärvården.
9. Stefan Bremberg kommer att delta i Prioriteringskonferensen i Linköping den 21-22/10.
10. Punkter som tas upp på mötet i november: IVO Stefan presenterar, Sten, gå igenom ett 30 tal
kvalitetsindikatorer vilka är möjliga att använda i Södra Sjukvårdsregionen? Catharina
förbereder synpunkter angående SVF. Vårdprogram palliativ njurmedicin.
11. Nästa möte hålls den 18/11 kl 9-15 på Stadshotellet i Hässleholm. Kaffe serveras från 8.30
Våren möte blir följande datum 10/2 och 20/4 samma tid och plats.
Vid datorn Cecilia Ervander

