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Dagordning
1. Förra minnesant: Förra minnesant togs upp på mötet, ligger på hemsidan.
2. Ny ledamot Gunilla Malm hälsas välkommen. Gunilla är AKO koordinator i Malmö.
3. Allmän rapport från Nationellt programråd primärvård: Rapport från senaste mötet Nationell
programråd PV. Ny verksamhetsplan för 2017 är på väg.
4. Anslag 1,6 milj. kr kvalitetsindikatorprojektet: Arbete pågår att försöka skapa datanycklar för att
kunna leverera indikatorer till PV kvalitet. Halland arbetar med att i första hand ta fram sex
lättåtkomliga indikatorer. Kommer inte att kunna leverera förrän en bit in på 2017. Inte heller
Skåne kommer att kunna leverera under 2016. I Blekinge ska man prova fem indikatorer på en
vårdcentral. Kronoberg, inte klart hur lång man kommit för hämta ut data, där byter man till ett
nytt system för data-uttag.
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https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/prim
arvardskvalitet.5977.html
Rapport Innovationsprojekt PV: Kort rapport. Projektet löper inte i första hand under NSK utan
under SKL, dvs inte direkt kopplat till RMRG allmänmedicin. Flippen har en hemsida där
ytterligare information finns.
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/prim
arvardeninnovativaarbetssatt.8801.html; http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-ochsjukvarden-2035.html
Rapport Nationellt kunskapsstöd PV: Det finns ett bibliotek på ca 350 dokument, baserat på
dokument från Jönköping, Stockholm och Skåne. Dokumenten har genomgått en språklig
bearbetning, men ser fortsatt olika ut, de är ämnesvis grupperade. De sex sjukvård regionerna
ska bestämma vilka områden man vill arbeta med. Man räknar med att dokumenten publiceras i
början av 2017. Det ska finnas en nationell visningsyta., och det kommer att krävas
landstingsanpassning. Tillägg kommer att kunna göras under varje rubrik före eller efter texten i
de nationella dokumenten. Styrgruppen för södra sjukvårdsregionens Kunskapsstyrning föreslår
Nationell kunskapsstyrningsprojektgrupp följande fem ämnesområden att gemensamt arbeta
med versionsuppdateringar för södra sjukvårdsregionen: barn och ungdomshälsa, endokrina
organ, hjärta och kärl, nervsystem och smärta, njurar och urologi. Tanken är att utifrån våra olika
landsting skapa gemensamma basdokument i Södra sjukvårdsregionens regi, för de områden
som tilldelas oss. Frågan bereds vidare landstingsvis och tas upp igen på nästa möte med
Resursgrupp Allmänmedicin om hur vi gemensamt ska hantera detta framtida arbete på bästa
sätt.https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/
nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html
Rapport och beslut kring arbetet kring sällsynta sjukdomar, gäst Ulf Kristoffersson: Ulf
Kristoffersson berättade om bakgrunden till uppdraget. De sex sjukvårdsregionerna har alla
startat olika verksamheter. Det treåriga projektet som leds av Ulf kom igång förra hösten och
arbetet med en modell för hur man ska kunna samverka för att ta fram en diagnos, vård och
omsorgsåtgärder, öka patientens och anhörigas kunskap om sjukdomen. Förslaget är dels att
diagnostiska centra som redan finns också ska ta hand om remisser avseende misstänkt sällsynt
sjukdom och remisser för multiorgansamverkan kring patient med redan känd sällsynt sjukdom,
dels förslag att tydliggöra att för ett barn/ungdom med känd sällsynt sjukdom ska det
gemensamt göras en individuell vårdplan mellan specialiserad vård för vuxna och barn och
primärvården och vid behov andra aktörer vid övergången till arton år. Angående diagnostiskt
centrum är planen att börja med en försöksverksamhet i Helsingborg och Karlshamn enligt
förslaget. I nationell samverkan ska man sedan också bygga ett register över sällsynta sjukdomar.
Rapport kring arbetet Kartläggning palliativ vård ”allmänmedicinska processen”: Uppdraget
initierades från kunskapsgrupp palliativ vård. Representanter från ASIH, Tomas Kanter, Catarina
Weman samt en sjuksköterska från Blekinge har haft två möten. Det förslag som diskuterats tas
upp i kompetensgrupp palliativ vård. Ny rapport vid nästa RMRG allmänmedicin med
återkoppling vad som hänt i kunskapsgrupp palliativ vård.
Rapport från TLV om utvidgat underlag tum-EKG: Per rapporterar om att arbetsmaterialet är ute
på remiss Utvidgat kunskapsunderlag av tum-EKG
Samverkan med KG Hjärta-kärl. Samtalspunkt: skjutes till nästa möte.
Regionalt vårdprogram familjär hyperkolesterolemi. Beräknas klart i början av nästa år.
Ny ledamot i RMK njurmedicin efter Göran Ilestam: Gunilla Malm utsedd.
Effektivt vård: Göran Stiernstedt utredning diskuterades, förslag att Daniel bereder frågan till
nästa möte för att se vad som berör RMRG:s kunskapsstyrningsarbete.
Kronoberg berättar om problem som uppstått under uppdatering av Cosmic.
Halland, gått in i ett pilot projekt mindoktor.se. Sune berättar mer nästa möte.
I Skåne kommer en Expertgrupp Allmänmedicin bildas som ska samverka med AKO Skåne och
RMRG Allmänmedicin, en av huvuduppgifterna är kvalitetsfrågor i Hälsovalet.
Lämna förslag på allmänläkare till paneler till pågående nationellt riktlinjearbete Socialstyrelsens
arbete med epilepsi, Parkinson och psoriasis senast 11/11 till Sten eller Sune.
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18. Nästa möte onsdagen 23/11 på hotell Statt i Hässleholm.

19. Möten under våren 2017 belutades till den 1/2, 5/4 och 24/5.
Vid anteckningarna

Cecilia Ervander

