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Anteckningar ifrån Njursviktskoordinatorsmöte Södra Regionen 
Ystad den 19/4 2012 

 
Deltagare ifrån: Lund. Malmö, Trelleborg, Ängelholm, Halmstad, Kristianstad, Hässleholm, 
Helsingborg, Ystad 

 
Karolina Persson presenterar sig och hälsar alla välkomna. 
 
Alla deltagare berättar om sina njurträffar/njurskolor och hur man arbetar med detta och tankar 
kring detta.  
Vi gör alla olika, det ser olika ut på alla enheter. En del är ”bara” njursviktskoordinatorer 
många delar sin njursviktskoordinators roll med andra arbetsuppgifter. Det visar sig att vi har 
olika GFR gränser ifrån 20 i GFR till 40 då vi blir inkopplade.  
 
P-O Thorell ifrån Sanofi informerar om senaste data kring Renvela. 
 
Helen Arbman ifrån Baxter informerar om Options studien och visar kortleken och berättar hur 
denna kan användas.  
 
Juan Tapia föreläser om: ”Människan och hennes konflikter” 
 
Carin Holmesson informerar om RMR(regionala medicinska rådet) som arbetar med södra 
regionvårdsnämden som uppdragsgivare. Nästa stora uppdrag som redan inletts är att skapa 
riktlinjer för palliativ nefrologi. Riktlinjer för tidig upptäckt av njursvikt är klart. Vill man läsa 
protokoll finns dem på länken nedan. Nästa regiondag är den 15/11 2012. 
 
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Sodraregionvardsnamnden/Samverkan/RMR/Njursjukdo
mar/ 
 
Petra Hjelmstedt informerar om vad som händer i styrgruppen. Kopplar till diskussionerna i 
Stockholm om gemensamma riktlinjer och att det utsett en grupp som ska arbeta med denna 
fråga.  
Vi diskuterar och vi pratar om SVP är det möjligt att göra en sådan för vår funktion? Hur gör 
man? Vem kan hjälpa till? Vad krävs? Finns det mer resurser på de större sjukhusen? Vi ska ta 
reda på detta tills nästa möte. 
 
Vi bestämmer att Halmstad tar nästa års möte runt den 18/4 2013.   
 
 
Petra Hjelmstedt 
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