Minnesanteckning Resursgrupp Allmänmedicin SRVN 160525
Närvarande: Göran Ilestam, Catharina Weman-Persson, Filippa Hummer, Hoa Ytterberg, Per Berglund, Stefan Persson, Tomas Kanter, Ervander Cecilia, Daniel Albertsson, Sune Svensson, Sten Tyrberg, Stefan Bremberg från 10.30
Förhinder: Christer Lindbladh, Åsa Linden, Carl-Erik Thors
Gäster: Petra Widerkrantz, Magnus Kåregård, Lisbeth Göransson
1. Föregående minnesanteckning diskuterades ligger på SRVN hemsida.
2. IVO, synpunkter gällande bevakning av återbesöksbehov i PV. Stefan B sammanfattande
dagsläget. Se länkarna angående IVOs tydliggörande av vårdgivarens uppföljningsansvar:
LT 2014-06-13 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/IVO-Vardgivarensansvar-att-se-till-uppfoljning-sker/ IVO – Nyheter 2014-06-13
http://www.ivo.se/nyheter/2014/ivo-tydliggor-vardgivarens-uppfoljningsansvar/ .
Filippa informerade om ett patientärende i Kronoberg och kommer att återkoppla IVOs beslut till gruppen.
3. Rapport från Nationellt programråd primärvård. Flera pågående projekt, Primärvårds kvalitet, Nationellt kunskapsstöd, Triangelrevision, ett förarbete har också startad kring ett arbete
med Multisjuka/sköra äldre.
4. Magnus Kåregård informerade om arbetet i Primärvård kvalité. Man har nu enats kring de
180 indikatorerna. Av dessa har man plockat ut 60-70 indikatorer som man ska försöka få in
data från för nationell jämförelse. Se också punkt 6. föregående minnesanteckning. I Skåne
kan man just nu få fram alla utom ca 10 indikatorer. Skåne kommer att redovisa resultat rullande 12 månader. Nästa år söker varje landsting själva pengar för att komma vidare i projektet, Skåne har ansökt om 800.000:-. Stefan B visade hur en presentation av olika kvalitetsindikatorer kan se ut i Medrave.
5. Lisbeth Göransson, verksamhetschef Älmhults vårdcentral, Achima Care, informerade om
Flippen med bl.a. Filmklipp "did you know " sir John Oldham. Informationsteknologin går fort
fram sjukvården är trögrörlig. Älmhults vårdcentral representerar Södra sjukvårdsregionen
och är en av sju vårdcentraler i Sverige som arbetar med innovationsprojektet Flippen i samarbete med SKL.
6. Rapport Nationellt kunskapsstöd Primärvård, Sune och Sten representerar Södra sjukvårdregionen i detta arbete. I höst kommer det att finnas en databank med 200-400 vårdriktlinjer. Externa granskare har utsetts och kommer att se över grupper av riktlinjer, ex. öron,
andningsorganens sjd mfl. Initialt kommer en riktlinje att se olika ut beroende på varifrån
den hämtats. Det kommer att skapas en visningsyta förhoppningsvis 2017, troligtvis med
möjlighet för tillägg av lokalinformation. Det finns önskemål om att landstingsvis författargrupper (som är tänkt att var allmänmedicinare, men även en gruppering för barnmedicin)
sedan ansvarar för några diagnosområden och att det skapas en nationell redaktion för nya
riktlinjer enligt en fastställd mall. Under våren kommer det att göras demonstrationer av visningsytan Kliniskt kunskapsstöd primärvård.
7. Rapport arbete kring sällsynta sjukdomar, i Höst kommer ett program från Ulf Kristensson.
8. Rapport Regional medicinsk kommitté ordf möte 10 mars. ERC Epidemiologiskt register Centrum i med säte i Lund och filial i Blekinge.

9. Rapport Kartläggning palliativ vård ”allmänmedicinska processen” ett första mötet är bestämt till 2/6, rapport kommer på nästa möte.
10. Ny ledamot i RMK njurmedicin efter Göran, förslag på namn finns, beslut tas senare.
11. Förslag på vårdprogram för Ehler-Danlos/ hypermobilitetsyndrom föreligger. En beredning
ska göras, oklart om den har startat. Förtydliganden om ansvar i specialiserad vård behövs
enligt AKO Skåne.
12. Tidigare förslag på gemensamma ”Sydsvenska allmänläkardagar”, vilande fråga i väntan på
besked om ny regionindelning.
13. Rapporten "Effektiv vård" av Göran Stiernstedt. I rapporten finns mycket som berör många
delar i allmänmedicin. Delad primärvård ses inte positivt av alla. Akutuppdraget föreslås bli
mer omfattande. Magnus har varit med och skrivit centrala SFAMS remissvar. Beslutades att
vi tar upp frågan på nytt till hösten. Daniel förbereder en genomgång av rapporten till höstens första RAM mötet och gör ett utdrag av rapporten, vad som kan beröra arbetet i Resursgrupp Allmänmedicin. Förslag på probleminventering i respektive område/landsting.
14. Information om det pågående remissgranskningsprojektet i Region Skåne, med syfte att förbättra remisser till och från primärvård. Alla mottagningar i primärvård och specialiserad
vård, är inbjudna att granska inkommande remisser till den egna enheten. Materialet ska bearbetas inom AKO Skåne.
15. Diskussion om gamla dokument på SRVN hemsida. Daniel och Catharina lämnar förslag på
nya rubriker och se vad som ska ligga kvar under dessa rubriker. Beslöts att det ska finnas
bäst före datum och tid för revision på alla dokument.
16. Framtidens Vårdinformation FVI, rapport från Region Skåne. Ny IT struktur FVI.
Höstens möten planeras till 19/10 och 23/11 kl9-15 på Stadshotellet i Hässleholm. Kaffe serveras från
8.30.
Vid datorn Cecilia Ervander

