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Dagordning version 1
1. Byte av representant Kronoberg. Välkommen Håkan Ivarsson som ersätter
Filippa som nu har fått andra arbetsuppgifter och slutar i gruppen
2. Minnesanteckningar från föregående möte. Kommer att ligga på Söddra
sjukvårdsregionens hemsida
3. Laget runt
Skåne, projektet kring SVF i psykiatrin i Skåne har startat kort info.
RMR Endokrinologi fortfarande inte igång.
Nationella kunskapsstödet info om arbetet.
Kronoberg, fortsatt kritiskt läkarbemanning, ska halvera antalet hyrläkare i höst. Kraftig
prioritering för att klara uppdraget och diskussion om hur vissa delar av uppdraget får
överlåtas till andra. Kan sjukhusen ta ett större ansvar? På vårdcentralerna förstärks
med psykologer. Samtidigt finns ett pilotprojekt Arabyprojektet med utökade hembesök
BVC till utsatta grupper.
Blekinge, fokus på att bli oberoende av hyrläkare. Har inte hänt något på vakansfrågan.
Har startat en utbildningsvårdcentral inriktad på svenska läkare med 6 års utbildning
inom EU, kräver betydande handledarinsatser.
4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård Södra Sjukvårdsregionen

Minnesanteckning

Arbetet är i gång men just nu mest i Skåne. Hur vi får igång ämnesgruppernas arbete i
hela Södra Sjukvårdsregionen? Hur få igång arbetet med lokala tillägg?
Behöver vi göra något för att få igång användandet på vårdcentralerna (finns än så
länge bara en beta version). Önskemål finns om att riktlinjerna ska vara direkt kopplade
till journalsystemen. I den nationell visningsyta för dokumenten kan man välja lokal
tillämpning ex Skåne eller Kronoberg. I Skåne kommer dokumenten ligga på
”vårdgivare i Skåne”. (målsättning att gå från 100 riktlinjer till ytterligare 100 nationella
riktlinjer med lokala tillägg under året). Vision att läkemedelslistans förändringar gå in
automatiskt.
Beslutas
-att bilagor till redaktionsrådet skickas ut med kallelsen men inte med
minnesanteckningen.
-att PM ”Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård” godkänns som arbetsgång för
riktlinjerna.
Beslutas föreslå styrgruppen att när ett dokument skickas för granskning, ska det
betraktas som godkänt om det inte kommer in något svar från något landsting.
Rapporterades från seminariet nationell kliniskt kunskapsstöd den 6/9-dagarna
Inbjudan till nationell konferens i Malmö 13-14/12 i Hyllie. Start kl 12.00 13/12. Sofia
Wallström och Anna Nergårdh kommer att delta.
5. Inskickade projektförslag ERC Epidemiologi och Registercentrum Syd angående
Läkarkontinuitet – påverkar säker och god vård? (se bifogad fil). ERC positiv till
förslaget.
6. EDS – Nytt regionalt vårdprogramsarbete.
Det har funnits en grupp i Skåne som arbetat med ett vårdprogram för EDS.
Vårprogrammet drogs tillbaka, bland annat fanns det inte någon instans för
primärvården att remittera patienterna vidare. En ny grupp ska nu tillsättas från Södra
sjukvårdregionen som ska slutföra arbetet. Förslag att det ska delta 2-3
allmänmedicinare i gruppen och att de ska få stöd från Resursgrupp Allmänmedicin.
Gruppen förslås sammankallas av en allmänmedicinare och gruppen får själv ge
förslag på tidsramarna
Förslag på namn anmäls till Sten Tyrberg inom 2 veckor.
7.

Utredning Kunskapsbaserad vård, allmän info.
Kommer upp på ett möte i Skåne 19/10 och under det nationella mötet i december.
Nationella insatser för att få en mer jämlik och kunskapsbaserad vård.

8.

Info från arbetet inom NSK och NPR PV planeringen är att det ska vara 19
programområden.. En del omfattar flera specialiteter. Ett råd kommer att var ”Nära
vård” som innefattar primärvård.

9.

Remisshanteringsdokumentet från Resursgrupp Allmänmedicin, info om hur det i Skåne
finns med i tillämpningsanvisningar till ”Remisshantering i Region Skåne” som nu är
uppdaterade och kommer att fastslås i nästa vecka.

Nästa sammanträde är 15/11 vårens möten 2018, 7/2 och 25/4, alla möten kl 9-15 i Hässleholm.
Vid datorn Cecilia Ervander

