Kunskapsstyrning
KSG-B Beredningsgrupp Region Dalarna

Per Söderberg
7 december 2020

Föregående mötesanteckningar
Möte 26 oktober 2020
- Projektplanen för införande av vårdförlopp KOL, schizofreni och
Kritisk benischemi godkändes av Hälso och sjukvårdsnämnden
HSN den 25 november
- Administrativ samordnare SVN utsedd – Barbara Undervill
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Information från…
 Medicinska rådet – Sverker Svensjö
 Omvårdnadsrådet – Jeanette Hjortsberg
 Läkemedelskommittén – Gunnar Domeij

 Etiska rådet – Johanna Dalström
 NSK-S – Ulrika Gärdsback
 RSS Dalarna – Tanja Mårtensson (rapport region – kommuner)
 Prioriteringar & SVN – Gunilla Apell (rapport från SVN)
2020-12-08
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Kunskapsstyrning socialtjänst och
samordning med regionens
kunskapsstyrningsarbete

KSG-B 7 dec 2020
Avdelningen för hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Aktörer och aktiviteter inom socialtjänstens kunskapsstyrning
Brukare
Lokal nivå – Kommun

• Socialchef/
socialnämnd

Lokal nivå – Kommun
Exempel på aktiviteter

• Sätter mål
290 kommuner
• Socialtjänstens • •Socialchef/
290 kommuner• Socialtjänstens
• Styr,• finansierar
och fördelar resurser

verksamheter

socialnämnd

Regional nivå

• Regionala samverkans- och
stödstrukturer (RSS)

• Ledamöter i NSK-S
• 21 län
Nationell nivå

• Staten
• SKR

verksamheter
• Utgår från bästa tillgängliga kunskap
• Gör lokala anpassningar av kunskapsstöd
Regional
nivå
Exempel
aktiviteter insatser och stöd efter individer och
• på
Tillhandahåller
behov och utvecklingsbehov
• Synliggörinvånares
kunskapsluckor
Följer
och utför egenkontroll
• Stödjer •anpassning
av befintliga kunskapsstöd
• Regionala samverkansoch upp systematiskt
resultat
• Genomför
praktiknära
forskning
stödstrukturer
(RSS) • Analyserar
•
Arbetar
med
ständiga
förbättringar
• Ger istruktur
• Ledamöter
NSK-S och stöd för implementering
•förbättringsarbete
Sprider goda exempel
och erfarenheter inom
och verksamhetsutveckling
•••21Stödjer
län
organisationen
Stödjer uppföljning
och analys
• Stödjer lokal kunskapsproduktion
nivå
ExempelNationell
på aktiviteter
• Stödjer erfarenhetsutbyte och lärande
• Tar fram nationella
kunskapsstöd
• Stödjer
samverkan mellan kommuner och mellan
•
Huvudmannagruppen
• Säkrar tillvaratagandet
avoch
lokala
behovi och
synpunkter
kommuner
regioner
frågor
som rör socialtjänst, men
Partnerskapet
• Säkrar •användbarheten
i
nationella
kunskapsstöd
ibland även hälso- och sjukvård och skola
• Samordnar• arbetet
Staten med nationella indikatorer
Klicka på
• Stödjer uppföljning,
• SKR jämförelser och analyser
• Samverkan till exempel i NSK-S, Partnerskapet och samråd
respektive nivå
mellan Rådet för styrning med kunskap och
för mer
Huvudmannagruppen

information.

Socialtjänsten

Kommunerna i regionernas ks-system

26 NPO

6 NPO med kommunrepresentanter

Äldres
hälsa

Barn
o
unga

Psykis
k hälsa

Rehab,
hab,
hjälpm.

Levn.vanor

Primärvårdsrå
d

6 RPO med kommunrepresentanter

Utnämnande till LPO RPO och
NPO gnm beslut i LCHNV samt
regionens
kunskapsstyrningsgruppLPO
beredning.
Äldres
hälsa
LAG

Äldres
hälsa

LPO
Psykisk
hälsa

LPO
Barn o
unga

Barn
o
unga

Psykis
k hälsa

LPO
Rehab,
hab,
hjälpm.

LAG
LAG

LAG

Rehab,
hab,
hjälpm.

Levn.vanor

Primärvårdsrå
d

LPO
Levn.van
or

Lokalt
Primärsvård
s-råd

LAG

LAG

I Dalarna prövar vi att organisera och samordna arbetet
inom de båda systemen (i samverkansfrågor)
Regionernas ks-system
Nationella kunskapsstöd avseende
hälso- och sjukvård och samverkan

Nationell plattform för evidensbaserad
praktik
Nationella kunskapsstöd avseende
socialtjänsten och samverkan

6 RPO med kommunrepresentanter

RSS

LPO
Äldres
hälsa
LAG Remiss
PSVF
kognitiv
svikt/demens

LPO
Psykisk
hälsa

LPO
Barn o
unga

LPO
Rehab,
hab,
hjälpm.

LPO
Levn.van
or

LAG
Implement.
Impl. ÖK Rehab, hab,
VIP
LAG En samlad UH
hjälpmedel
skadligt
Införande
LAG
beroende/
PSVF
ÖK barns och ungas hälsa
missbruk
Schizofreni
LAG Regional ÖK
del 1
Remiss
missbruk/beroende
PSVF
Rehabilitering
LAG
LAG
(generisk)
Regional ÖK psykisk
Inflytandeprojektet
funktionsnedsättning

Lokalt
Primärsvård
s-råd

LAG SUS

På gång:
Kommunledamöter utnämnda till:
• LPO Psykisk hälsa (saknas skolrepr.)
• LPO Barns- och ungas hälsa (saknas skolrepr)
• LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
• LPO Äldres hälsa
Nomineringsförfarande LPO Primärvårdsråd och LPO Levnadsvanor
fortsätter januari- februari
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På gång:
• Gemensamt remissförfarande av PSVF kognitiv svikt/demens (LPO
Äldres hälsa)
• GAP-analys VIP Schizofreni i samverkan
• Prel. anställning av ”LPO- koordinator/samordnare” på HoV
• Pågående nominering av kommunledamot (ssk elevhälsa) till NAG
Traumatisk hjärnskada via RSS Örebro-Uppsala
• RSS i NSG Stöd för utveckling, diskuteras på nationell nivå

2020-12-08
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2020-2021

NSG-stöd för utveckling –RSS okokommunerns
a

Kommunikation
• Vi arbetar med ökad kännedomen och stärkt engagemang för arbetet som bedrivs i nationellt
system för kunskapsstyrning på en övergripande nivå hos kommunerna. Vi arbetar för att
informera kommuner (och regioner) om kommunernas medverkan och vad värdet av det är och
kan bli. Budskapet kan förhoppningsvis konkretiseras med goda exempel. (RSS och SKR)
Nationell arbetsgrupp
• För att underlätta för kommuner ta till sig den kunskap som systemet producerar så har vi tankar
om att bilda en nationell arbetsgrupp som får i uppdrag att bedöma relevansen för kommunerna
för de olika kunskapsstöden på en övergripande nivå och tydliggöra vilka delar i dem som berör
kommunernas verksamhet och vilka delar som berör samverkan mellan regioner och kommuner.
Vi hoppas att detta tillvägagångssätt kan hjälpa kommunerna att sortera och på det viset stärka
mottagarkapaciteten.
Stärka dialogen inom RSS (nationellt)
• Återkommande dialoger under nätverksträffar, exempel på uppdrag och organisering,
problemlösning tillsammans.
Socialtjänsten

Nytt från nationell kunskapsstyrning

Pågående nomineringar / beslut
 Nominering: NPO Psykisk Hälsa – Lise Bergman Norman (Örebro)
 Nominering: NSG Metoder för kunskapsstöd – nominering pågår
 Nominering: NAG vårdförlopp KOL fas 2 – nominering pågår
(lungspecialist)

2020-12-08
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NAG Stöd behandling internet
NSG
Metoder för
kunskapsstöd

NAG
Stöd behandling via internet

6 ledamöter + 2 SKR

Helena Lagerlöf (Västmanland)

• Remiss - Process för framtagande av internetbaserade behandlingsprogram
bilaga 2a – remissvar bilaga 2b
• Hur ska Region Dalarna hantera kvalitets- beslutsfrågor kring internetbaserade
stöd och behandlingsprogram? (Fråga från Anna Knuts – samordnare
internetbehandling, program smärta och social oro)
LAG ?
Stöd behandling via internet
2020-12-08
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MTP-rådet rekommendation Tyngdtäcken
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har nu fattat beslut om att gå ut
med en rekommendation till regionerna om att inte längre subventionera
tyngdtäcken. Det finns idag inga vetenskapliga studier som tydligt visar att
tyngdtäcken medför patientnytta.
https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/region
ernaavradsfinansieratyngdtacken.5.6492c9ea1754f0d49f88bbce.html
.....rekommendationstexten samt frågor & svar om beslutet.

2020-12-08
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Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning

RSG - grupper
• RSG – Uppföljning och Analys – start december (Erik De Geer / Tobias Dahlström)
• RSG – HTA bildande av ny regional samverkansgrupp (Sverker / Medicinska rådet)

• KSG sjukvårdsregionalt – rekrytering av ny samordnare kunskapsstyrning ¼ - 2021

2020-12-08
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Framtagande

Statliga medel till kunskapsstyrning
Medel för att införa de framtagna
vårdförloppen under 2020
Region Dalarna får 6 mkr (2021 – 6 mkr)
Uppsala / Örebro sjukvårdsregion 10 mkr
Helena de la Cour

Beslut styrgruppen statliga medel
Deltagare på nationell nivå & ordf RPO/RSG - 2020
Anders Lindblom

NAG vårdhygien

10 % (helår)

Lars Jerdén

NAG Levnadsvanor

15 % (helår)

Maria Annerbo

NAG Hypertyreos

10 % (helår)

Catharina Gustavsson NAG över- underdiagnostik, NPO PV

10 % (helår)

Jeremy Wihdén

NAG depression ångest

10 % (första halvåret)

Maria Hjorth

NAG Levercirrhos

10 % (helår)

Kristin Lindblom

NPO Barn och unga, NAG BHV, ordf RPO

35 % (helår)

Tobias Dahlström

NSG Uppföljning analys, ordf NSG

20 % (helår)

Tanja Mårtensson

NSG Stöd till utveckling

10% (kvartal 2-4)

Åsa Hansson Eriksson

RSG patientsäkerhet ordf RSG

10 % (helår)

Martin Annsberg

NAG Akut vård

15 % (kvartal 4)

Åke Fridman

RPO Ögonsjukdomar ordf. NAG Neurooftalmologi

10 % (helår)

Ulf Stille

NAG Glaukom

10 % (helår)

Per Söderberg

NPO Psykisk hälsa RPO PH ord, samordnare

100 % (helår)

2020-12-08

Totalt summa*
att överföra till
verksamheterna:
3 760 273 kr

*Kostnader NAG –uppdrag
kommundeltagare tillkommer
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Förslag på projektanställningar 2021
LPO koordinator

(Tanja Mårtensson)

Samordnare Kvalitetsregister

(Tobias Dahlström)

2020-12-08
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Med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp
utvecklar vi vården tillsammans

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Patientkontrakt

2020-12-08

(Inbjuden, Louise Pettersson)
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En God och Nära vård
…utgår från individuella förutsättningar
och behov.
…bygger på relationer, är
hälsofrämjande, förebyggande och
proaktiv.
…bidrar till jämlik hälsa, trygghet och
självständighet och grundas i
gemensamt ansvarstagande och tillit.

”Hälsa är att i glädje vara
upptagen av sina livsuppgifter”
- Gadamer, tysk filosof

Varför behövs Patientkontrakt?
Medicinska resultat i världsklass men fortfarande utmaningar
med delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning
Det speglas i patienters berättelser att mycket energi går åt till
att få livet i vardagen att fungera, frustation lyfts kring att jag…
… inte vet mitt nästa steg
… inte vet vart eller till vem jag ska vända mig
… inte har enkla sätt att ta kontakt
… inte känner mig trygg

… inte har någon överblick

Syftet med Patientkontrakt är att skapa
förutsättningar för bättre hälsa och vård genom …
…överenskommelser där patienten och vården vet vem som gör vad.
…att stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser.
…att skapa tillitsfulla och goda relationer mellan patient och vårdgivare.
…att patienter vet sitt nästa steg och vart man vänder sig när man
behöver ha kontakt med vården.
…att säkerställa att allt hänger ihop i en gemensam överblick,
samverkan och samordning kring planer och insatser som utgår från
patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten.
…att värna både patientens och vårdens tid.

Patientkontrakt

Fast vårdkontakt
med samordningsansvar

…gör att patientens behov av trygghet,
kontinuitet och säkerhet tillgodoses.
…bidrar till att vårdens insatser samordnas,
informerar om vårdsituationer och förmedlar
kontakter till andra involverade aktörer.
… lagstiftningen finns.
… nya arbets- och förhållningssätt ger
förutsättningar för fast vårdkontakt att bli en
naturlig del i samverkan.

Överenskommen tid
Bokade tider i samråd

… veta sitt nästa steg genom tid i handen
eller möjlighet att hantera tider via e-tjänster.
… få vård inom rimlig tid när patienten behöver
och kan komma – med nationella medicinska
riktlinjer som utgångspunkt.

Sammanhållen planering
Överblick och stöd för koordinerade insatser

... en sammanhållen planering är interaktiv och
ger överblick över patientens behov, aktiviteter
och önskemål.
… en sammanhållen planeringen stödjer både
patienters och vårdens behov av samordning.
… en sammanhållen planering är en
framtidsvision för en teknisk lösning på 1177.se.

Överenskommelse
Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare

…utgår från patientens egna förutsättningar
och villkor.
…vad som ska ske i kontakten med vården.
…när de överenskomna aktiviteterna ska ske
…vem man vänder sig till. Det ska vara tydligt
vad patienten gör och vad vården gör.

”7” frågor
Du och vården - hur funkar det?
1. Känner du att du kan ha fokus på att leva ditt liv och litar du på att du lätt får
hjälp från vården när du behöver det?
Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva sitt liv och litar på att de lätt får
hjälp från er när de behöver det?

2. Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt
för dig, där du vet vad du gör för att må bra och vad du gör om du blir sjuk
och vad vården gör?
Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där
de vet vad de ska göra för att må bra och vad de ka göra om de blir sjuka och vad ni i
vården ska göra?

3. Har du enkla sätt att ta kontakt med vården?
Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?

”7” frågor
Du och vården - hur funkar det?
4. Har du en fast vårdkontakt? (vid behov)
Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt? (vid behov)

5. Vet du ditt nästa steg?
Vet patienterna alltid sitt nästa steg?

6. Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?
Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?

7. Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med
samordning vid behov?
Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med
samordning vid behov?

Testbäddar - ”co-production”
Esther Sim Lab – tränar oss
icketekniska färdigheter. SIPmötet

Testbädd Invånare – samskapa
kring hur vi skall nå ut med
Patientkontrakt i organisationer
och samhället i stort.

Gör Patientkontrakt till en naturlig
del i det som redan pågår…

Med personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp
utvecklar vi vården tillsammans

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Remiss

Remissvar vårdförlopp - Hjärtsvikt

• Arbetsgruppen har lämnat flera konkreta förbättringsförslag och synpunkter på
vårdförloppet, t.ex. ändra benämning på funktioner, lägga till tabeller som
tolkningsstöd och hur deltagande i kvalitetsregister ska dokumenteras.
• Remissvaret lyfter också konsekvenser, t.ex. att följsamhet till vårdförloppet
kommer kräva fler hjärtsviktsmottagningar i primärvården och ökad tillgång till
fysioterapeuter.
• Vårdförloppet kan innebära ökat tryck på undersökning med EKO, vilket kan
medföra undanträngningseffekter.
Tillägg i samtliga remissvar:
Viktigt att uppföljningsdata av vårdförloppen kan beskrivas enkelt och tydligt i syfta att kunna värdera
övergripande resultat t.ex. vad som är ”bra” respektive ”mindre bra”, särskilt viktigt för vårdgivaren i frågor om
ledning och styrning.

2020-12-08
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Remiss

Remissvar vårdförlopp - Osteoporos
Arbetsgruppen har formulerat flera konkreta synpunkter på vårdförloppet,
t.ex. tidsramar för vissa läkemedel, ansvarsroller vid signering och
uppföljning av provsvar.
Remissvaret pekar på flera otydligheter i rollen som frakturkoordinatorn,
kompetens, ansvar och uppdrag, arbetsbeskrivning som måste förtydligas.
Valet av uppföljningsindikatorer ifrågasätts, då dessa indikator inte går att
följa upp eller mäta.

2020-12-08
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Remiss

Remissvar Vårdförlopp - Kognitiv svikt / demens

Arbetsgrupperna har granskat vårdförloppet grundligt och lämnat
många konkreta och bra förbättringsförslag, tillägg och förtydligande i
flertalet av faserna i vårdförloppet.
Remissvaret innehåller även flertal bekräftande synpunkter, att
vårdförloppet kommer ge konkret stöd i arbetet med personer som
lider av kognitiv svikt och demens.
Remissvaret ger en bred granskning, särskilt då synpunkter har
sammanställts från både kommunerna, primärvården och den
specialiserade sjukvården, och utifrån skilda yrkesperspektiv.

2020-12-08
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Remisser av kunskapsstöd / vårdförlopp 2021
Fasta remissdatum för olika typer av kunskapsstöd såsom vårdförlopp
och vårdprogram. I regel kommer en remissrunda att vara i två
månader.

• 15 februari
• 15 april
• 15 september
• 15 november

2020-12-08
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Beslut

Införandeprocess
beslutade vårdförlopp - lägesrapport
• Reumatoid artrit
• Höftledsartros – primärvård
• Stroke och TIA
Pågående gapanalyser -> handlingsplaner…

2020-12-08
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Reumatoid artrit
Handlingsplan godkännande,
implementering påbörjad
- Revidering, justering av interna rutiner
korrigerade – gemensamt och yrkesvis
- Ny remissrutin TC – dialog med
primärvården
- Uppföljning av indikatorer planerat

2020-12-08
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Svensk Reumatologis
Kvalitetsregister - SRQ
Dalarna

Indikator:
Täckningsgrad i SQR
Målvärde:
> 90 procent av patienter med
nydebuterad RA inkluderade i SRQ
Mätning:
Återrapportering årligen

2020-12-08
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Dalarna

Svensk Reumatologis
Kvalitetsregister - SRQ
Indikator:
Andel patienter som 12 månader
efter RA diagnos har minst ett
besök registrerat i SRQ
Målvärde:
> 90 procent av patienterna
Mätning:
Återrapportering årligen, registrerat
besök i SRQ vid 12 +/- 3 månader

2020-12-08
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Höftledsartros - primärvård
Gapanalyser slutförda
- 12 gapanalyser från olika vårdcentraler är rapporterade (15/11)
- En expertgrupp (samordnat svar från flera VC) är rapporterad
Handlingsplan - förslag

Bilaga 4

- Förslag på handlingsplan upprättad (Maria Nordström, Maja Myrén & Per
Söderberg), kommunicerad med divisionsledning / hälsoval

2020-12-08
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Resultat gapanalys Höftledsartros
• …. höftledsartros triageras inte direkt till fysioterapeut
• Rutiner för att hantera röntgenremiss är inte helt känd
• Det finns bra och fungerande artrosskola, även om delmoment i
artrosskolan kan utvecklas
• Brist i information och dialog med patienterna kring levnadsvanor
• Finns inte tillräckligt med fysioterapeutisk kompetens i verksamheterna
• .. finns problem med uppföljning av vårdförloppet

2020-12-08
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Andel patienter med höftartros som når målnivån för bättre
hälsorelaterad livskvalitet ett år efter artrosskola (BOA)

Indikator:
Andel patienter som upplever
förbättrad hälsorelaterad livskvalitet
1 år efter behandling (EQ5D)
Målvärde:
> 30 procent av patienterna
Mätning:
Mätning sker kontinuerligt

2020-12-08
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Indikator - andel röntgade före grundbehandling (BOA)

Indikator:
Andel patienter som
röntgenundersökts
grundbehandling
Målvärde:
< 50 procent av patienterna
Mätning:
Mätning sker kontinuerligt

2020-12-08
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Stroke TIA
Gapanalys pågår - lägesrapport
-

GAP analysen har visat sig vara mer avancerad, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
logopeder, dietister och chefer finns på olika enheter, alla måste få säga sitt.

-

Det är svår att ordna möten p.g.a. av covidsituationen och sjukskrivningar.

-

Ny tidsplan, februari 2021

(Dialog med Magnus Bergman)

2020-12-08
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Indikator - Tid från symtomdebut till ankomst till sjukhus

Indikator: Tid från symtomdebut till
ankomst till sjukhus

Målvärde:
Lokalt beroende på sjukhus
Dalarna

2020-12-08

Mätning:
Mätning sker via Riksstroke
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Beslut

Beslut vårdförlopp Region Dalarna
HSN - 25 november

• KOL
• Schizofreni
• Kritisk benischemi
Planera Gapanalys… underlag för handlingsplan

Q3-4 2019
2020-12-08

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q1 2021
50

Vårdförlopp KOL – påbörja gapanalys…..
Avvaktar gap-analys
Arbetsbelastning i primärvården – planera gapanalys efter årsskiftet –
dialogmöte med primärvårdens ledning 14/12
Utse arbetsgrupp - deltagare till gapanalys:
Förfrågan om att bilda arbetsgrupp kring gapanalysen

Vårdförlopp Schizofren förstagångsinsjuknande – påbörja gapanalys
NPO
Psykisk Hälsa
Regioner (6)
Kommuner (6)
RPO
Psykisk Hälsa
Regioner (7+1)
Kommuner (7)
LPO
Psykisk Hälsa
Region – kommun
Ordf. Jeanette H

NAG
Schizofreni
Vårdförlopp
Förstagångsinsjuknande
Schizofreni

RAG
Schizofren

Gapanalys påbörjad:
Verksamhetscheferna i division psykiatri
ansvarar för genomförandet av gapanalyser
tillsammans med kommunrepresentanter.

Gapanalys klar: februari 2021

Ordf. LAGar

Styrgrupp: Jeanette, H Tanja M
LAG
Schizofreni

Vårdförlopp Kritisk benischemi – påbörja gapanalys

Gapanalys påbörjad
Anders Hallin samordnar gapanalys, dialog med primärvården är upprättad

Planering godkännande av vårdförlopp 2021
SKS datum

Antal

dec/jan alt feb.

Sepsis

25 februari

Preliminärt de tre som är på remiss
•
•
•

Hjärtsvikt
Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
Osteoporos sekundärprevention efter fraktur

24 september

2-3 (remiss 15 april-15 juni)

(alt. 22 oktober)

• Primärt vidareutvecklade vårdförlopp

Uppdaterad 201201

Samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Under etablering (14+4)
Intro-uppstart pågår
• Diabetes med hög risk för fotsår
• Grav hörselnedsättning
• Jättecellsarterit
• Knäledsartros
• Långvarig icke-malign smärta
• Palliativ vård
• Traumatisk hjärnskada
• Ångest och depression
• Höftledsartros, del 2
• Schizofreni, del 2
• Självskadebeteende
• Svårläkta sår
• Sömnrelaterad andningsstörning
och obstruktiv sömnapné
• Epilepsi

•

Bemanning pågår
• Inflammatorisk tarmsjukdom
• KOL, del 2
• Sepsis, del 2
• Levnadsvanor (generiskt modell)

Beslutade

6
Under
etablering

18
(14+4)
Arbete med
framtagande
av innehåll
pågår

8

Beslutade (6)
• Reumatoid artrit
• Höftledsartros – primärvård
• Stroke och TIA
• KOL
• Kritisk benischemi
• Schizofreni – förstagånginsjuknade
Framtagande pågår
• Sepsis
• Kognitiv svikt vid demenssjukdom
• Osteoporos- sekundärprev. efter
fraktur
• Hjärtsvikt
• Rehabilitering (generisk modell)
• Reumatoid artrit, del 2
• Stroke, del 2
• Varicer och venösa bensår

Beslut
Q1 2021

LPO – Tandvård
Uppdragsbeskrivning LPO Tandvård

Bilaga 5

Birgitta Nordström

Ordförande LPO Tandvård – Birgitta Nordström
Förtroendetandläkare: Anders Bransell
Divisionschefer Tandvård: Michaela Hedberg och Agneta Candell

2020-12-08
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Program Tandvård
NPO
Ola Fernberg

NAG
Karies

(Örebro)

RPO

RAG

Birgitta Nordström

?

LPO
Birgitta Nordström

LAG
?

NAG
Cocid-19

NAG
Dental implantat
SKaPa*

* Tandvårdens kvalitetsregister

NKK information
• Vid årsskiftet organiseras samverkan kring nationella kunskapsstöd
NKK* från det sjukvårdsregionens NPO-värdskapet, ämnesgrupperna
blir en del av NPO.
• En samlad nationell redaktion har i uppdrag att stödja alla nationella
ämnesgrupper

*NKK – Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd
2020-12-08

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
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Nationella programområden -värdskap
Sydöstra
•
•

Norra
•
•

Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor*

•
•

Barn- och ungdomars hälsa*
Kvinnosjukdomar och
förlossning
Perioperativ vård, intensivvård
och transplantation
Rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin*

Stockholm/Gotland
•
•
•
•
•
•

Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Medicinsk diagnostik
Reumatiska sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Ögonsjukdomar

* Kommunal medverkan

Västra

Mellansverige
•
•
•
•

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa*
Öron-, näsa-, halssjukdomar

•
•
•
•
•

Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
kirurgi och plastikkirurgi
Psykisk hälsa (fr 1/1-21)*

Södra
•
•
•
•

Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Tandvård
Primärvårdsrådet (fr 1/1-21)*

SKR/Vilande värdskap
•

Cancer (RCC i samverka)
(Vilande värdskap Norra)

?

2020-09-22

”Medicinsk etik”
Ansökan om medel till en doktorandtjänst (Björn)

2020-12-08
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Övriga frågor
• Nära vård – rehabilitering –specialitetsgrupper – kunskapsstyrning

Helén Kastemyr

• Hur får vi in rehabiliteringsfrågorna i Nära vård omställningen samt
kunskapsstyrningen.
• Specialitetsgrupp fysioterapi och arbetsterapi, var ska rapportering ske och hur
ska detta docka in i kunskapsstyrningen?
• Inrättande av LPO Rehabilitering – HAB - Försäkringsmedicin

2020-12-08
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Nästa möte
Vårens första möte KSG-B
8/2 (13-15.30) Masen

2020-12-08

63

