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Regional medicinsk resursgrupp – Allmänmedicin
Datum/tid

2018-04-25, kl. 09.00 – 15.00

Plats

Hotell Statt, Hässleholm

Närvarande

Namn

Landsting/Region

Sten Tyrberg

Region Skåne

Cecilia Ervander

Region Skåne

Christer Lindbladh

Södra Regionvårdsnämnden

Anders Lundqvist

Region Skåne

Per Berglund

Region Skåne

Håkan Ivarsson

Region Kronoberg

Gunilla Malm

Region Skåne

Tomas Kanter

Region Skåne

Stefan Persson

Landstinget Blekinge

Sixten Borg (gäst)

RCC Syd

Oskar Hagberg (gäst)

RCC Syd

Namn

Landsting/Region

Anders Åkvist

Region Halland

Stefan Bremberg

Region Skåne

Daniel Albertsson

Region Kronoberg

Förhinder

Dagordning
1. Minnesanteckningar från föregående möte ligger på hemsidan.
2. Laget runt, RCC fått i uppgift att göra en plan för hur PSA test ska gå till Gunilla sitter
med i en arbetsgrupp arbetet ska vara klart 13/10. Det pågår också ett arbete i
Region Skåne med ett prostatacentrum. Kronoberg har sagt nej till screening men har
planer för att införa riktad testning. Rapport från Nationell ämnesgrupp Ögon, fyra
riktlinjer är skickade på remiss, ytterligare fyra på gång. Labbeställningsgruppen för
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PMO är inte nöjda med hur föreslagna förändringarna hanterats. Rapport från möte
med AKO-läkare och lokalt fortbildningsansvariga i NO. Regionala kunskapsgrupp
Endokrinologi håller på att bildas med Maria Tynander från Kronoberg som
ordförande. Info om att direktöverföring till NDR primärvård har inte fungerat. Nu ska
plattformen bytas. Från Kronoberg rapporteras att kostnad för provtagning/rtg ökar.
Möte med röntgen och beställarna planeras.

3. Geomapping SVF:er 2017 Södra Sjukvårdsregionen gäster Oskar Hagberg statistiker
och Sixten Borg statistiker jobbar med standardiserade vårdförlopp.
Finns det skillnader i sjukvården som gör att vården inte är jämlik?
4. Sten informerade om nya nationella och regionala kunskapsstyrningsorganisationen
och Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård, se länk från Sten och tidigare
minnesanteckningar.
Lisa Johansson informerade om hur arbetsgången är kring de nya nationella
kunskapsstöden. Det finns ännu inga färdiga kunskapsstöd, men flera är ute på
granskning. Även den utskickade enkäten kring arbetet med kunskapsstödet
diskuterades.
5. Fortbildning allmänläkare
Nu kortare infopunkt. Förslag att ta upp som större punkt vid möte 19/9 och då bjuda
in Jacob Sandberg, ST-läkare på Jämjö vårdcentral i Blekinge. I Blekinge har 5 VC
som har Medibas. Ev kan Medibas tänka sig att lägga in riktlinjer till lokala riktlinjer
som länkar. Vi ska satsa på att ta upp fortbildning för allmänläkare vid ett senare
möte och bjuda in Jacob.
6. Projektförslag ERC läkarkontinuitet Anders informerar om hur projektet fortskrider.
Frågeställningar har lämnats till ERC som svarat att man kan göra de analyser som
önskas. Anders håller kontakten med ERC och går vid behov vidare.
7. Ny kunskapsstyrningsorganisation – Nytt nationellt primärvårdsråd. Se punkt 4 och
länk.
8. SFAM:s vägledning åtagandenivå, testades genom ett patientfall. Jämförelse gjordes
med RMR:s prioriteringsunderlag.
9. Se punkt 4 och 7.
10. DVT – utredning och behandling, planering av ett seminarium för Södra regionen
ihop med Kunskapssgrupp hjärta kärl. Sten skriver samman tankar om hur upplägget
av dagen kan se ut utifrån diskussion på dagens möte. Syftet med seminariet blir att
se hur man kan förverkliga gällande vårdprogram i Södra regionen och se vem som
gör vad.
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11 Samtal kring kroniskt trötthetssyndrom. Information om vårdprogramsarbete i Skåne.
Sannolikt blir det dock inget vårdprogram i nuläget.
Kommande möten blir den 3/10 (OBS flyttat från 19/9), 21/11 kl 9-15 i Hässleholm lokal för
3/10 ej bekräftad.
Vid datorn Cecilia Ervander

