Minnesanteckningar från Regionala programområdet mag- och
tarmsjukdomar (RPO MTS)
Torsdagen den 18 september 2018, 9.30-14.30
Statt Hässleholm
Närvarande:
Jan Lillienau, ordförande, Region Skåne
Agnieszka Wagner, Region Blekinge
Henrik Siman, Region Kronoberg
Christer Lindbladh, Södra Regionvårdsnämnden

Reflektioner från RPO mag- och tarmsjukdomars första mötet 180611
Henrik: Intressant struktur med koppling både nationellt och regionalt. Intresse från egen
läkemedelskommitté. Vad skall vi fylla det med?
Agnieszka: Intresse finns från ssk vid mag- tarmmottagningen i Karlskronas att delta i RPO
MTS
Christer: Den nya organisationen tas på stort allvar. Kommunikatör är tillsatt. En av
arbetsuppgifterna är att informera om att organisationen finns. Kronoberg väl organiserade för
arbetet. Det finns en lokal struktur. Blekinge är inte lika långt kommet. Oklart avseende
Hallands engagemang. Arbete pågår för omorganisation från landsting till region. Skåne
håller på att anpassa sin organisation för kunskapsstyrning. En del PO representerade, andra
saknas eller omfattar bara delar av RPO
Information från NPO-möte 180905 JL
Se protokoll NPO MTS 180905. Kommentar AW frågar: Leversteatos, vem handlägger dessa
patienter? JL tar med sig frågan till NPO.
Vilka projekt och arbetsgrupper som berör vårt RPO finns i Södra sjukvårdsregionen
och i respektive region?
CL: Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Information även för mer lokalt bruk
till de flesta regioner, dock ej alla och ej i Skåne.
Kronoberg: Medicinska kommittén (inkl läkemedel) som övergripande för medicin.
Ordförande för varje organområde. HS representerar matsmältningssjd. Även kirurgin är
representerad. Fokus mest på primärvård. Totalt finns det omkring 15 områden.
Blekinge: Läkemedelskommitté. Ca 10 områden. Ett område är matsmältningssjukdomar som
AW är med i. Bakgrundsmtrl om behandling av sjukdomar finns och vänder sig första hand
till primärvården.
Skåne: Gastroenterologi är i stort sett som i Bleking, med en terapigrupp gastroenterologi med
JL som ordförande. I Skåne finns en terapigrupp biologiska läkemedel som hanterar dyrare
läkemedel. Nyligen har det tillsats en grupp för introduktion av kolorektalcancer-screeening i

Region Skåne med JL som ordförande. Initialt uppdrag att ta fram beslutsunderlag för
politiskt beslut om att införa screening av kolorektalcancer.
Södra sjukvårdsregionen: IBD-projekt: Nyligen startats inom Södra sjukvårdsregionen med
Olof Grip SUS som ordförande. Delprojekt som är beslutade finns för skopier och kirurgi för
benigna kolorektala sjd. Uppdrag finns för benigna kirurgiska sjukdomar i esofagus-ventrikel.
Bemanning
Tidsåtgång för uppdraget: I Christers dokument anges 5%. Kronoberg 10% inkl
terapigruppsarbetet. Bleking: Inget definierat. Skåne: 5%? Tid för ordförande 10%?
Vilka yrkeskategorier behöver tillföras gruppen? Nya RPO-medlemmar utses av Södra
sjukvårdsregionens styrgrupp för kunskapsstyrning. Samtliga regioner är representerade. RPO
MTS behöver representanter för kirurgi, primärvård och sjuksköterskeprofessionen.
Adjungering kan ske av andra yrkeskategorier, tex nutritions- och stomikompetens, när behov
uppstår.
Vad vill vi börja arbeta med först?
Identifiera möjliga nya medlemmar till gruppen att rekommendera till styrgruppen. Om nya
medlemmar hinner utses skall de bjudas in till nästa möte. Var och en inventerar aktuella
riktlinjer inom uppföljning IBD, leversvikt och tarmsvikt i sin region. Jämför även med SGFriktlinjer när sådana finns.
Nästa möte 181126. (Mötet ställdes in)
Vid anteckningarna
Jan Lillienau

