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Plats

Hotell Statt, Hässleholm

Närvarande

Namn
Sten Tyrberg
Cecilia Ervander
Stefan Bremberg från 11.30
Christer Lindbladh
Gunilla Malm
Per Berglund
Hoa Ytterberg
Sune Svensson
Filippa Hummer
Anders Lundqvist
Stefan Persson

Landsting/Region
Region Skåne
Region Skåne
Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
Region Skåne
Region Skåne
Region Skåne
Region Halland
Region Kronoberg
Region Skåne
Landstinget Blekinge

Förhinder

Namn
Tomas Kanter
Åsa Lindén
Daniel Albertsson

Landsting/Region
Region Skåne
Region Kronoberg
Region Kronoberg

Dagordning
1. Minnesanteckningar från föregående möte, ligger på hemsidan. Frågan om
jävsdeklaration är lyft och kommer att bearbetas ytterligare.
2. Laget runt:
Anders Lundqvist hälsades välkommen i gruppen som ny AKO koordinator i NO
Skåne och ny ledamot i Resursgrupp allmänmedicin.
Filippa: i Kronoberg är det största aktuella frågan är allmänläkarbemanningen. Det
är akut kris i den offentliga primärvården där mer än 50 % vakanser totalt. Trots relativt
god återväxt med ST läkare matchar det inte de stora pensionsavgångarna. Det medför
svårigheter att kunna arbeta med utvecklingsfrågor.
Per: Det pågår en uppdatering om hjärtsvikts PM i Region Skåne. Det pågår också ett
vårdprogramsarbete om familjär hyperkolesterolemi.
Sune i Region Halland god återväxt med 48 st ST läkare i allmänmedicin, kommer att
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klar bemanningen framöver om alla dessa stannar. Sjukvårdsstrategi 2017-2025 ska
visa hur man ska arbeta framåt. I arbetet deltar även kommunerna. Det råder en
politisk enighet arbete som genomsyrar all verksamhet från Regionstyrelse,
Regiondirektör ner till arbetsplatsmöten, även patienter ska involveras framöver.
Arbetet kan presenteras längre fram på ett Resursgrupp allmänmedicin möte. Man
arbetar också med remissgranskning gällande remisser från primärvård till
akutmottagningar.
Gunilla, deltar i en grupp för att skapa underlag för riktad PSA-testning, I startgroparna
med det nationella kunskapsstödet.
Christer: informerade om att Region Skåne har svårt att klara sitt uppdrag med att
tillhandahålla tillräckligt med utbildningsplatser, kommer att samverka med övriga
landsting och regioner i Södra sjukvårdsregionen. I öppna jämförelser ligger Södra
sjukvårdsregionen väl till i sammanvägda parametrarna.
Stefan i Blekinge kretsar diskussionerna just nu kring hur sjukhusresurserna ska se ut
och fördelas, nya projekt som tidigare utfördes av primärvården så som hembesök och
mobila team upprättas. Största problemet är även här bristen på läkare, även problem
med resurser till primärvården. Detta gör att det är svårt att få medarbetare
intresserade av att arbeta med projekt utanför. PV har fått en egen nämnd, har
inneburit mycket extra administration. Man kommer att börja med ett elektroniskt
remissystem.
Sten: reklam för fortbildning, ny fortbildningskatalog PV Skåne ute. Vision för framtiden
ett gemensamt fortbildningspaket allmänläkare i södra sjukvårdsregionen. I
remissgranskningsprojekt 2016 som snart kommer att redovisas har 3000 remisser
granskats vara av 35% är bedömda som bristfälliga.
3. Sune rapporterade om e-hälsoprojektet i Halland. Ett samarbete med Min Doktor för att
utvärdera hur detta digitala möte kan fungera som komplement till traditionell vård.
Genom att ringa till en triagesjuksköterksa hänvisas patienten till egenvård, besök på
vårdcentral eller digitalt möte. En första mindre utvärdering har gjorts men vidare
utvärdering sak göras. Sunes bilder bifogas till Minnesanteckningarna.
4. Rapport vårdprogrammet frakturprevention Kronoberg. Bordläggs till nästa möte
5. Rapport Levnadsvaneformulär och SoS rapport levnadsvanearbete: Bordläggs till nästa
möte
6. Nationellt kunskapsstöd. Södra sjukvårdsregionen har sagt ja till att vi ska arbeta med
projektet. Sten har uppdrag att arbeta med frågan inom Södra sjukvårdsregionen bl a
bildande av fyra ämnesgrupper, Barn, Rörelseorgan och Smärta, Njurar och mäns
hälsa, ögon. Andra ämnesgruppers dokument från övriga delar av Sverige kommer
också att behöva anpassas till lokala förhållanden i Södra sjukvårdsregionen.
Mötet säger ja till att arbete med de fyra ämnesgrupperna. Resursgrupp allmänmedicin
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vill att arbetet ska göras gemensamt inom södra sjukvårdsregionen. Ska gemensamt
försöka hitta ämnesgruppsordföranden. Sten utarbetar ett förslag kring hur arbetet ska
fortsätta gemensamt inom Södra sjukvårdsregionens ram med möjlighet för varje
landsting/region att göra egna tillägg och beslut vid behov. Medicinsk redaktör i Region
Skåne är Johanna Cederholm. En webbredaktör/projektsekreterare kommer att
anställas inom Region Skåne som projekttjänst under 2017. Resursgrupp
allmänmedicin bjuder in till möte om arbetet med kunskapsstödet på eftermiddagen
den 19/4 i Hässleholm.
7. Epidemiologiskt Register Centrum kommer att bjudas in till nästa möte den 5/4
alternativt 24/5. Förslag om att lämna med en frågeställning kring patienter med
genomgången fraktur och osteoporos, hur många har fått osteoporosbehandling och är
det någon skillnad på antalet nya frakturer i behandlad eller obehandlad grupp
8. Fortsatt samtal om Effektivt vård: Göran Stiernstedt utredning. Bordläggs till nästa möte.

9. Rapport från mötet med KG Hjärta-kärl. Sten hade redogjort för det nya kommande
Nationella kunskapsstödet Primärvård.

10. Rapport från NSK Christer gjorde en översiktlig presentation av ny nationella
kunskapsstyrningsstrukturen.
11. Översyn av dokument på hemsidan. Följande dokument beslutades tas bort:
Uttalande från Regionala medicinska rådet i Allmänmedicin 2012-11-21 angående
dosering av Waran (pdf)
Rekommendationer för diagnostik av ljumskbråck/ont i ljumsken (pdf) finns på annan
plats.
Dokumentet, Uttalande från Regionala medicinska rådet i Allmänmedicin 2012-11-21
angående Late Onset Hypogonadism, LOH (pdf) ligger kvar tills översyn skett i den
kommande ämnesgruppen för njurar och mäns hälsa.
Övriga dokument är fortsatt aktuella.

12.Resursgrupp allmänmedicin nominerar Kai-Chistian Reck allmänläkare i Tingsryd till
Socialstyrelses sakkunnig grupp prostata.

13.Mötet beslutade bjuda in Johanna Cederholm till mötet 5/4.
14.Kommande möten i Resursgrupp Allmänmedicin 2017 onsdag, 5/4, 24/5, 13/9 och
15/11 på Stadshotellet i Hässleholm 9-15. Kaffe från kl 8.30.
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