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Mötesanteckningar KSG-beredningsgrupp
Tid:

Måndag den 16 mars 2020

Plats:

Impulsen - Regionkontoret

Sammankallande:

Per Söderberg

Närvarande:
Pär-Lennart Ågren, Jeanette Hjortsberg, Tobias Dahlström, Tanja Mårtensson, Ulla Fridh, Gunilla Apell,
Johanna Dalström, Gunnar Domeij, Åke Kjellin, Susanne Cliffoord & Per Söderberg



Genomgång av föregående mötesanteckningar
o Planering för workshop kvalitetsregister efter sommaren (Tobias, Jeanette &
Per ansvarar)
o Ett dialog möte med Regionens RPO-representanter planeras till den 6 maj
(avvaktar inbjudan p.g.a. Corona)
o Dalarnas representant i RAG Smärta blir, Andrea Demirtas



Nya adjungerande deltagare i KSG-B:
o Representant från Hjälpmedelscenter kommer bjudas in som adjungerande
deltagare i KSG-B, då hjälpmedel ingår i ett av de nationella
programområdena.
o Representant från Tandvårsförvaltningen kommer bjudas in som
adjungerande deltagare i KSG-B, då Tandvård utgör ett av de nationella
programområdena.



Aktuell information från deltagare i KSG-B
o Etiska rådet har prövat en ny arbetsmetod för dialog med personal, ”etiska
diskussioner”, en modell som utvecklats i Lund. Rådet söker nu två nya
deltagare, meddelar Johanna Dalström, ordförande i Etiska rådet
o Gunilla Apell informerade om arbetet med prioriteringsmodellen, att man

kommer delta i nästa remissvar kring vårdförloppen.
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Nytt från nationell kunskapsstyrning
o Allmänläkare, forskare, Lars Jerdén är nominerad som Uppsala Örebro
sjukvårdsregions representant i NAG levnadsvanor.
o Det finns nu beslut att starta ett nationellt programområde, NPO Kirurgi och
plastikkirurgi. Beslutade att Region Dalarna inte kommer nominera någon
representant till denna NPO grupp.



RPO & RSG - grupper
o Dalarna har en bred representation i de RPO grupper som är bildade och de
grupper som saknas är nu RPO medicinsk diagnostik, RPO Perioperativ vård,
intensivvård och transplantation och RPO Kirurgi – plastikkirurgi.
Nomineringar kring dessa grupper kommer först till hösten.
o Åsa Hansson är utsedd till ordförande i RSG Patientsäkerhet.
o Uppdragsbeskrivningen för den nya RSG stöd för utveckling, är under
omskrivning, med förtydligande att dessa uppdrag i huvudsak ska ske lokalt
(avvaktar nominering).



Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
o Remissprocessen av de första sju vårdförloppen har nu genomförts, ett
gemensamt remissvar har stämts av med hälso- och sjukvårdsnämnden och
skickats till SKR. Totalt har SKR fått in 380 remissvar, från alla regioner, 37
professionsföreningar och sex patientföreningar, samt från kommuner,
myndigheter och enskilda.
o Den 17 april, SKS besluta om vårdförloppen, justeringar från remissvaren.
o RSG-B diskuterade den fortsatta processen med införandet av vårdförloppen,

och ställde sig bakom en framtagen modell.
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o Arbetsmodellen bygger på olika steg, där nästa fas handlar om ”gapanalys”
där de framtagna ”nationella vårdförloppen” (Gold standard) ska ställas
mot klinikernas / vårdcentralernas arbetssätt (TAU). Gapanalyserna ska
genomföras som workshop och ledas av processledare, och utmynna i
handlingsplaner för respektive vårdförlopp. Med underlag av
handlingsplanerna ska en prioriteringsprocess genomföras av ledningen,
som beslutar vad som ska genomförs, i vilken ordning och vad som inte ska
prioriteras. Gapanalyserna planerar att genomföras under hösten 2020.
o Inför gapanalysen i höst finns ett planeringsbehov, där respektive
vårdförlopp samlar en liten planeringsgrupp, som tar fram material, ”gapmallar” och enkäter inför workshopsarbetet (t.ex. verksamhetsutvecklare,
procesledare, kliniker). Ordförande KSG-B kontaktar aktuella
divisionschefer, verksamhetschefer och utvecklingsavdelningen för
samordning av planeringsgrupper.
o Region Dalarna får via SKR cirka 6 miljoner kronor för förberedelse och
genomförande av de första vårdförloppen. Enligt LGHS ska medlen i första
hand gå till gapanalyserna, dels till omkostnader för genomförandet av
workshopen och dels som lönekostnader för deltagande medarbetare, samt
till en projekttjänst ”samordnare för vårdprocesserna”.
o Regionen kommer även att få ett mindre bidrag från de statliga medlen som
förmedlats till sjukvårdsregional nivå, medel som ska täcka vissa kostnader
för utveckling av nya vårdförlopp (NAG deltagare)
o SKS har beslutat om nya vårdförlopp inför 2021:
Traumatisk hjärnskada, Diabetes med hög risk för fotsår, Svårläkta sår,
Överburenhet vid graviditet, Varicer och venösa bensår, Lungfibros,
Inflammatorisk tarmsjukdom, Epilepsi, Långvarig icke-malign smärta,
Självskadebeteende, Ångest och depression, Jättecellsarterit, Knäledsartros,
Palliativ vård, Grav hörsel-nedsättning och Sömnrelaterad andningsstörning
och obstruktiv sömnapné


LPO och LAG grupper,
o Genomgång av aktiva och påbörjade LPO grupper. Viktigt att prioritera
uppstart av de LAGar, där det finns beslut om färdiga vårdförlopp.
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o Tanja informerar om kommunernas nomineringar till LPO och LAG grupper,
beslut som först ska upp till chefsnätverket socialchefer.


NKK
o Totalt ska 375 NKK rekommendationer ska revideras, samordnat med 24
författargrupper. Under 2019 reviderades 110 av dessa, målet är att alla ska
vara klara vid årsskiftet 2020 / 2021.



Ärenden till KSG-B
o Frågeställning, smärtprojektet- handläggning av barn med kronisk smärta. I
skrivelse från BUM föreslås en modell för hur man kan organisera vården
för barn och unga med kronisk smärta, samordnat i primärvård och
specialistvården. Kunskapsstyrgruppen har tagit del av skrivelse och
projektplan (utskicka med kallelsen) och ger följande svar på skrivelsen;
Det pågår idag ett nationellt arbete, en nationell arbetsgrupp (NAG
långvarig smärta hos barn) har inrättats med uppdrag att föreslå en modell
för vårdprogram, (se dokument s.20, länk nedan)
https://skr.se/download/18.3359b17e170bff933b511af9/1583854115677/S
KS-Sammanfattning-insatser-NPO-NSG-2020.pdf
KSG-B föreslår att BUMs arbetsgrupp fortsätter sitt engagemang i denna
fråga och upprättar kontakt med nybildat ”LPO barn och ungdomars hälsa”
(ordf. Anders Grawé) och där diskutera hur frågan ska hanteras, t.ex.
upprätta en ”LAG långvarig smärta” tillsammans med primärvården.
o Frågeställning från diabetesrådet, rutin för beslut och hantering av
vårdriktlinjer, dokumentansvar på NAVET samt ansvar för uppföljning och
revidering. Ordförande i KSG-B tar fram förslag på rutin
o Fråga från verksamhetschefer inom fysioterapeut- och kuratorsenheterna
om deltagande i sjukvårdsregionala RPO grupper alternativt i
verksamhetschefsgrupper?
Någon RPO grupp finns inte för yrkesgrupper, men kompetens från
fysioterapeuter och kuratorer kan nomineras in i samband med bildande av
RPO grupper. Frågan om att bilda en verksamhetschefsgrupp får ställas till
Samverkansnämndens kansli.
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Övriga frågor
o Lästips – Sammanfattning av planerade insatser 2020 i NPO och NSG
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforku
nskapsstyrning/nyheterkunskapstyrning/nyheterkunskapsstyrning/vikomme
rattgoraskillnadforlivochjamlikhalsa.32173.html
o I höst kommer en utvecklingskonferens hållas i Göteborg, 3-4 november,
”Hälsa Vård Omsorg” Svenska Mässan. Det finns avsatta medel
sjukvårdsregionalt för fem personer att delta från Region Dalarna (ännu har
inga meddelat intresse, kontakta Per om intresse finns).
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellu
tvecklingskonferens2020halsavardochomsorg.29664.html
o Mötesplan KSG-B, 4 maj 2020, 13.00 – 15.30
o Anmälda frågor,
 diabetes vårdriktlinjer (reviderade)
 RSG – Patientsäkerhet (Åsa Hansson)

Per Söderberg
Samordnare för Kunskapsstyrning
Region Dalarna

Mötets PP bilderna som bilaga 1
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