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Regional medicinsk resursgrupp – Allmänmedicin
Datum/tid

2017-04-05, kl. 09 - 15

Plats

Hotell Statt, Hässleholm

Närvarande

Namn
Sten Tyrberg
Cecilia Ervander
Stefan Bremberg (fr ca
12.00)
Christer Lindbladh
Gunilla Malm
Anders Lundqvist
Stefan Persson
Tomas Kanter
Daniel Albertsson
Lisa Johansson (gäst) (fr ca
12.00)
Maria Schelin (gäst)
10.00 -11.30
Mikael Åström (gäst)

Förhinder

Namn
Sune Svensson
Filippa Hummer

Landsting/Region
Region Skåne
Region Skåne
Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
Region Skåne
Region Skåne
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Kronoberg
Region Skåne
Epidemiologi- och
Registercenter Syd
Epidemiologi och
Rergisterc. Syd
Landsting/Region
Region Halland
Region Kronoberg

Dagordning
1. Minnesanteckningar från föregående möte ligger på hemsidan
2. Rådets sammansättning: Hoa Ytterberg och Åsa Lindén avgår från rådet och tackas
härmed för sitt arbete. I Kunskapsgrupp barn och ungdom kommer det framöver
att saknas en representant och en fråga utgår till landstingen regioner att hitta en ny
representant till gruppen. Kunskapsgrupp Lungans sjukdomar har bildats och en trolig
representant därifrån att ansluta till Resursgrupp Allmän-medicin är Kerstin Romberg.

3. Laget runt:
Blekinge fortsatt fokus just nu på rekrytering, ett stort arbete. Man satsat på AT och unga
kollegor som läst utomlands. Försöker att få kollegor att arbeta med
kunskapstyrning, i medicinskt redaktionsråd, samt i de olika ämnesgrupperna
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I Skåne har arbetet startat med det nationella kunskapsstödet. Hur ska uppföljning av
pat som genomgått SVF se ut framöver Borde varje vårdcentral ha en SVF ansvarig ex
medicinsk rådgivare? Vårdprogrammet hjärtsvikt är uppdaterat och inlämnat. Arbete
pågår att se över labbeställningar så att de är anpassade till de riktlinjer som finns.
Kronoberg arbetat mycket med distriktsläkarbemanningen. Löneökning 10.000:- för
allmänläkarspecialister och 5.000:- för utbildningsläkare, i ett försök att behålla läkare på
vårdcentralerna. Konstateras att kunskapsbaserad vård kräver rätt bemanning.

4. Bordlagd fråga Levnadsvaneformulär och SoS rapport levnadsvanearbete

5. Bordlagd fråga kring Effektivt vård: Göran Stiernstedt utredning

6. Epidemiologi- och Registercentrum Syd ( ERC), hur kan vi samverka? Vilken nytta kan
vi ha av ERC:s verktyg och kunskaper? Presentation av Maria Schelin disputerad
epidemiolog och Mikael Åström enhetschef. På ERC har man tillgång till olika databaser
från olika huvudmän. ERC är ombud och kan hjälpa respektive huvudman att
säkerställa kvaliteten på arbetet/ vården. Hur ser det ut i södra sjukvårdsregionen, finns
det missgynnade grupper, hur kan detta avhjälpas. Genom att jämföra data från olika
huvudmän kan man se om vissa uppgifter saknas hos andra. Alla frågeställningar måsta
godkännas av huvudmännen och kan inte publiceras utan godkännande av huvudman.
RAM kan komma med frågeställningar som bollas med ERC mynnar i en analysplan
som går till styrgruppen för att se om det kan bli ett uppdrag som kan godkännas. Olika
ev uppdrag diskuterades så också presentationen som bifogas dagens anteckningar.

7.Lisa Johansson. Presentation av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Just nu finns pengar
från kroniker satsningen som man i Region Skåne valt att lägga på att utveckla stödet.
Medel har tilldelats för 2017. Södra sjukvårdsregionen ansvarar för 4 ämnesområden
och ordförande har utsetts för tre av dessa med Barn och ungdom ordf Liv Remitz,
Neurologi och smärta Catarina Canivet, Njurar urologi och mäns hälsa Gunilla Malm,
Ögon vakant. Se också bifogad presentation. Det behövs kontaktpersoner i alla
regioner/landsting som är mottagare av de reviderade dokument som kommer att
produceras. Vidare behöver kontakt med alla aktuella läkemedelsråd. För struktur se
presentationen. När det gäller Medicinsk redaktionsråd där besluten kommer att fattas
blir Skånes representation AKO koordinatorerna, från övriga landsting är det ännu inte
klart vilka som ska ingå. Kommande möten kommer att ske i Malmö.

Beslut togs på mötet att acceptera den mallen för kunskapsstödet som
presenterades på mötet och där Resursgrupp allmänmedicin är styrande i
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processen, RAMs ordförande Sten Tyrberg får i dag mötets mandat att hantera
de frågor som måste hanteras interremistiskt tills allt kommit på plats.
8. Den 19/4 kommer det att hållas ett Kunskapsseminarium Hässleholm 19/4 kring
kunskapsstödet

9.Övriga frågor
- Remittering av ärrbråckspatienter till kirurgiska kliniken SUS. Från övriga landsting
sker remittering via kirurgmottagning, kommer att tas fram en riktlinje för hur det ska
ske i Region Skåne.

10. Fraktur prevention. Daniel berättade om arbetet i Kronoberg med att förebygga
allvarliga frakturer som pågår genom gruppen rörelseorganens sjukdomar. Man vill
förbättra uppföljningen från sjukhuset. Läkemedelsbehandling ges till personer med
hög risk men man arbetar särskilt med allmän hälsa och levnadsvanor, utevistelse, kost,
fallskadeprevention och fysisk träning. Inte minst med stöd av hemsjukvården.
Diskuterades vetenskapligt stöd för i vilken åldersgrupp som medicinering ger bäst
nytta. Önskemål framkom att vid revidering alltid börja programmet med basbehandling.
Primärvårdens roll för utformningen av programmen är viktig. Revidering av
vårdprogram i osteoporos pågår nu med terapigruppen som vårdprogramsgrupp med
Tomas som primärvårdsrepresentant.

11. Information om kommande informations halvdagar om nationellt kunskapsstöd som är
beslutade till den 6/9 och 13/12.

Kommande sammanträden är 24/5, 13/9, 15/11 alla möten kl 9-15 i Hässleholm

Vid datorn Cecilia Ervander

