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Mötesanteckningar KSG-beredningsgrupp
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Måndag den 7 september 2020

Plats:

Kullan - Regionkontoret + digitalt deltagande via Teams

Sammankallande:

Per Söderberg

Närvarande:
Pär-Lennart Ågren, Jeanette Hjortsberg, Helén Kastemyr, Helena Hellström, Sverker Svensjö, Tobias
Dahlström, Tanja Mårtensson, Ulla Fridh, Åsa Hansson, Birgitta Nordström, Gunilla Apell, Gunnar Domeij,
Susanne Cliffoord, Björn Äng & Per Söderberg



Avstämning av föregående mötesanteckningar 8 juni
o Nominering till NAG diabetes fotsår utskickad till diabetesrådet, inga
nomineringar NAG gruppen har inkommit.
o Projektplanen ”Införande av vårdförlopp” har godkänts av Hälso- och
sjukvårdsdirektören, projektplanen går nu till HSN, för beslut (22
september).



Nya deltagare i KSG-B:
o Divisionschef Kirurgi, Lena Dahlman är ny ordinarie ledamot i KSG-B.



Aktuell information från deltagare i KSG-B
o Sverker Svensjö, ordförande i medicinska rådet presenterade rapporten ,
Vetenskaplig litteraturöversikt - Behandling med radiofrekvensablation vid
långvarig ryggsmärta. KSG-B godkände medicinska rådets rapport, med
rekommendationer hur RFA kan användas inom Region Dalarna.
o Gunilla Apell informerade om Samverkansnämndens pågående arbete med

nytt samverkansavtal, samt hur Samverkansnämnden gemensamt ska
hantera de 13 remisser om högspecialiserad vård.
o Gunilla Apell informerade om etiska rådets aktiviteter under rubrikerna

internutbildning, implementering och etisk analys.


Nytt från nationell kunskapsstyrning
o Nominering till NSG Stöd till utveckling. Region Dalarna nominerar Jeanette
Hjortsberg.
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o Nominering till expertgrupp horisontell prioritering (uppdrag från SKS och Rådet, se länk
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/partnerskapmedmyndigheter.696.html) . Region
Dalarna nominerar Tomas Riman till expertgruppen.
o Nominering till NAG vårdförlopp KOL – fas 2 har utskickats till divisionschefer
och RPO representanten i Lung- allergi. Inga förslag på nomineringar har
inkommit.
o Nomineringar till SoS arbete med Nationella Riktlinjer ADHD och Autism –
prioriteringsgrupp utskickat till NPO Psykisk Hälsa och NPO Rehabilitering
HAB Försäkringsmedicin. Region Dalarna nominerar Katarina Eriksson
Fagerberg (psykiater BUP).
o Nominering till dialogmöte kring utredningen ”god och nära vård för barn
och unga SOU 2019:05”. Region Dalarna nominerar Anette Junger,
(vårdutvecklare BUP)
o Det pågående arbetet att upprätta ett gemensamt sjukvårdsregionalt
remissvar på utredningen, SOU 2020:36 Utredning Sammanhållen
kunskapsstyrning diskuterades. KSG-B ställer sig bakom det förslag som är i
en slutversion, men ännu inte helt klart. Det färdigställda gemensamma
remissvaret kommer lyftas till HSN för politisk hantering.


Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning, RPO & RSG - grupper
o Samverkansnämndens ledningsgrupp har beslutat att inrätta en RSG – Stöd
för utveckling. Förslag på nominerade till RSG-gruppen ska förmedlas till
ordförande KSG-B före den 30/9. Kommunerna utser sina representanter
via RSS nätverket.
o Region Dalarnas representant i RAG Försäkringsmedicin Emma Gideberg har
avsagt sig uppdraget. KSG-B beslutade att ny representant blir Maria Persson.
o Sjukvårdsregional styrgruppen KSG söker ny administrativ samordnare,
uppdrag kopplat till SVN kansli (annonsen på denna tjänst ligger ute)
o Region Dalarnas samordnare för kunskapsstyrningen kommer avsluta sitt
uppdrag vid årsskiftet 2020/2021, en ny samordnare kommer att
rekryteras.



Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
o Ingen ny information om den statliga överenskommelsen – vårdförlopp,
meddelat från Helena de La Cour, Regionens samordnare av statens
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överenskommelser. KSG-B vill framföra till regionens styrgrupp för statliga
överenskommelser, att de riktade medlen för kunskapsstyrning ska tilldelas
de aktiviteter som pågår kring vårdförlopp men även täcka kostnader för de
personer inom regionen och kommunerna som engageras inom ramen för
kunskapsstyrningen nationellt och sjukvårdsregionalt.
o SKS har beslutat att skicka ut tre nya vårdförlopp på remiss (16/9 – 27/11),
KSG-B beslutade att utse remissteam enligt följande.


Vårdförlopp Hjärtsvikt - RPO-representant Hjärta/Kärl - Kristina
Hambraeus och ”vårdprogramgruppen hjärtsvikt”



Vårdförlopp Osteoporos - RPO-representant Endokrina - Peter
Hammarström och ”Osteoporos gruppen”



Vårdförlopp Kognitiv svikt/demens - RPO representant Äldres Hälsa –
Lotta Jansson och till den nybildade LPO gruppen Äldres Hälsa, samt
till representanter från primärvården (via divisionschef PV).

Remissvaren ska dokumenteras i särskild mall, och skickas till ordförande
KSG-B för sammanställning, därefter vidarebefordras till HSN för hantering.
o Införande av redan beslutade vårdförlopp ska påbörjas med gapanalyser.
 Höftledsartros primärvården (NPO Rörelseorganens sjukdomar).
Gapanalys kommer genomföras via en enkätmall, där samtliga
vårdcentraler och verksamheter som arbetar med höftledsartros får
bedöma gapen mellan sitt eget arbetssätt och det nationella
vårdförloppet. Utifrån sammanställning av enkätsvaren kommer en
analysrapport sammanställas och återkopplas till ledningen för
primärvården, för prioritering och beslut om ett utvecklingsarbete.
En arbetsgrupp har utsetts för detta arbete, Per Söderberg
samordnar.
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signalerar om stöd för att följa upp vårdförloppet, vilket har
kommunicerats till analysenheten (Tobias D).


Stroke och TIA (NPO Nervsystemets sjukdomar). Det pågår redan
ett aktivt arbete att granska och uppdatera Stroke rutiner mot det
nationella vårdförloppet – vilka redan är ute på remiss via Strokerådet. Ett arbete bör initieras för att se över rutinerna på
vårdavdelningarna och arbetssätt kring rehabilitering.

o SKS kommer den 25/9 att ta besluta om 3 nya vårdförlopp, rekommendera

regionerna att påbörja införandet under hösten 2020. Inför hösten ska
gapanalyser planeras för dessa vårdförlopp.


KOL – vid misstanke om KOL - avslut behandlingsplan upprättas.
Vårdförloppet involverar flera divisioner och olika yrkesgrupper, och
en arbetsgrupp för införandeprocessen måste upprättas. Förslag på
deltagare får diskuteras via divisionschefer och linjen, men även via
våra representanter i kunskapsstyrningsorganisationen t.ex. RPO
lung- och allergisjukdomar och läkemedelskommittén.



Schizofreni - vid misstanke om psykos – avslut vid årsuppföljningen.
Ulf Björnfot och Tanja Mårtensson får uppdrag att utse och
sammanställa en arbetsgrupp.



Kritisk benischemi – välgrundad misstanke om kritisk ischemi – avslut
vid uppföljning efter behandling. Anders Hallin, med stöd från
Sverker Svensjö får uppdrag att samordna en arbetsgrupp.



Vårdförlopp under framtagande
o Under kommande år planeras 6 av de 7 färdiga vårdförlopp utveckla en fas 2
till vårdförloppen (ej benischemi), därefter kommer ytterligare 17 nya
vårdförlopp att utvecklas (se PP bild i bilaga)



LPO – LAG avrapportering och information
o Information om pågående samarbete kring kunskapsstyrning mellan
kommunerna och regionen (Tanja Mårtensson).



NKK – Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd
o Arbetet med att färdigställa NKK övertas nu av Region Skåne, som nu har fått
allt material som är under utveckling. Målet är att NKK är fullt utvecklat till
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årsskiftet 2020/2021. NKK kunskapsstöd finns publicerat på
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/



Ärenden till KSG-B
o Diabetesrådet har uppdaterat Vårdprogram diabetes. KSG-B godkännande
det uppdaterade vårdprogrammet.

o RSG – Patientsäkerhetsaspekter - Åsa Hansson informerade om en modell för
en nulägesanalys kring patientsäkerhet. Modellen prövas nu inom två NPO
grupper.


Kunskapsstyrning på INTRA och www.
o Ny webb-plats för Kunskapsstyrning på INTRA – PLUS förevisades (Theresa
Granqvist, kommunikationsenheten). Beslutade att starta siden omgående,
där all information om kunskapsstyrning kommer finnas. Regionens LPO
grupper kan samla sin egen information på sidan, kontakta Theresa
Granqvist.
o En funktionsbrevlåda har inrättats, kunskapsstyrning.dalarna@ltdalarna.se,
dit frågor och dialog om kunskapsstyrning kan förmedlas.
Funktionsbrevlådan hanteras av KSG-B ordförande.



Övriga frågor
o Bildande av LPO Levnadsvanor, fråga från Yvonne Lowert (regionens
representant i RPO Levnadsvanor)? KSG-B beslutar att ett LPO
Levnadsvanor kan planeras för uppstart, med uppdrag att formulera en
uppdragsbeskrivning enligt framtagen mall. KSG-B föreslog en bredare
representation i LPO gruppen, men också medskicket att föreslå bildande av
LAG grupper för särskilda tidsavgränsade uppdrag. Beslutsärende till
kommande KSG-B möte, då med förslag på uppdragsbeskrivning.
o Mötesplan KSG-B inför hösten 2020;
o Måndag 26 oktober 13.00 – 15.30
o Måndag 7 december 13.00 – 15.30 (RPO ordf. Barn Unga inbjuden Kristin
Lindblom)
Mötets PPT bilderna - bilaga 1

Per Söderberg
Samordnare för Kunskapsstyrning Region Dalarna
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