
  Datum Beteckning/diarienr 

Kunskapsstyrning 
Beredningsgrupp KSG-B 2020-12-07  
Per Söderberg 

  

 

  

 
  Postadress       Besöksadress                  Telefon                               

   Box 712       Vasagatan 27                           023-49 00 00                             
  791 29 FALUN       FALUN                                

 
 
Mötesanteckningar KSG-beredningsgrupp 
 

Tid:   Måndag den 7 december 2020 
 

Plats:  Impulsen - Regionkontoret + digitalt deltagande via Teams 
 

Sammankallande: Per Söderberg 
 
 
 

Närvarande:  
Pär-Lennart Ågren, Jeanette Hjortsberg, Helén Kastemyr, Tobias Dahlström, Tanja Mårtensson, Tomas Riman, 

Ulla Fridh, Birgitta Nordström, Gunilla Apell, Gunnar Domeij, Sverker Svensjö, Helena Hellström, Björn Äng & 

Per Söderberg 

 

 Avstämning av föregående mötesanteckningar 26 oktober 

o Projektplan ”införande av vårdförlopp” KOL, schizofreni och Kritisk benischini 

har godkänts av HSN den 25 november. 
 

o Till ny samordnare för den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen är Barbara 

Undervill utsedd (arbetar i Region Gävleborg), uppdrag som är knutet till 

Samverkansnämndens kansli i Karlstad. 
 

 Aktuell information från deltagare i KSG-B 
 

o Gunilla Apell informerade om ett dialogmöte med socialminister Lena 

Hallengren, ett digitalt möte med de politiska och tjänstemannaledningarna 

i sjukvårdsregionen Mellansverige, samordnat via Samverkansnämnden 

(9/12). 
 

Den 3:e november träffades Statens medicinsk-etiska råd och ledningen för 

Region Dalarna, i syfte utbyta erfarenheter kring etiska frågor i hälso- och 

sjukvården. 
 

o Tanja Mårtensson informerade om aktuella aktiviteter i kommunernas 

pågående arbete med kunskapsstyrning, hur kommunen deltar på nationell, 

sjukvårdsregional och lokal nivå (se PP-bilder i bilaga 2). 
 

 Nytt från nationell kunskapsstyrning 

o Nominering NPO-NSG-NAG representanter sjukvårdsregionen Mellansverige:  
 

 NPO Psykisk Hälsa – Lise Bergman Norman är nominerad från 

Region Örebro, även i rollen som ordförande i RPO Psykisk Hälsa. 
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 NSG Metoder för kunskapsstöd – nominering pågår, ingen är ännu 

nominerad från sjukvårdsregionen. Ylva Nilsagard från Region 

Örebro fortsätter sitt uppdrag tills ny ledamot utses. 
 
 

 NAG Vårdförlopp KOL fas 2 – nominering av lungspecialist pågår, 

ingen nomineringar från Dalarna har aktualiserats.  

 

o NAG Stöd behandling internet 

 SKR har skickat ut en remiss, ”process för framtagning av 

internetbaserade behandlingsprogram” som Björn Olars och Per 

Söderberg har svarat på (utskicka i inbjudan, bilaga 2).  
 

 Regionens arbetsgrupp internetbaserade behandlingsprogram har 

ställt en fråga till KSG-B, ”hur ska Region Dalarna hantera kvalitets- 

och beslutsfrågor kring internetbehandling?” Frågeställningar kring 

internetbaserade behandlingsprogram ska inte hanteras av KSG-B, 

dessa frågor ska hänföras till enheten Utredning e-hälsa (Helene 

Richardsson) och till divisionschefer i beslutsfrågor.    
 

o MTP-rådets rekommendationer 

 MTP-rådet ger rekommendation till regionerna att inte längre 

subventionera tyngdtäcken. Det finns enligt utredningen inga 

vetenskapliga studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför 

patientnytta, se: 
https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/re

gionernaavradsfinansieratyngdtacken.5.6492c9ea1754f0d49f88bbce.htm 
 

 Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning, RPO & RSG - grupper  

o RSG Uppföljning och analys, har ombildats med regionens representanter 

Erik Dr Geer och Tobias Dahlström. Arbetsgruppen får sina uppdrag från 

både ledningsgruppen SVN (sjukvårdsdirektörerna) och via RPO grupper.  
 

o  Sjukvårdsregionen har beslutat att ombilda HTA rådet till en ny 

samverkansgrupp - RSG HTA, dialog om uppdraget pågår med medicinska 

rådet. Nytt i uppdraget är att HTA rådet ska vara stödjande mot de 4 NPO 

grupper som sjukvårdsregionen har värdskap för. 
 

o Det finns ännu ingen ny utsedd KSG samordnare för Region Dalarna 

(efterträdare till Per Söderberg som går i pension 1 april 2021). 
  

https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/regionernaavradsfinansieratyngdtacken.5.6492c9ea1754f0d49f88bbce.htm
https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/regionernaavradsfinansieratyngdtacken.5.6492c9ea1754f0d49f88bbce.htm
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 Statliga medel till kunskapsstyrningen 

o KSG-B förslag från föregående möte, hur de statliga medlen ska fördelas 

inom regionen, har nu diskuterats och beslutats i styrgruppen ”statliga 

medel”. Förslaget att ersätta verksamheterna som har medarbetare i 

nationella grupper (NPO, NSG, NAG) och ordförandena i RPO och RSG 

grupper godkändes av styrgruppen, cirka 4 mkr för 2020.  
 

o KSG-B ansökan om medel för en projektanställning ”LPO koordinator” har 

bordlagts till styrgruppens decembermöte (projektbeskrivning, bilaga 3 i 

inbjudan).  
 

o KSG-B beslutade att ansöka om statliga medel för en projektanställning, 

samordnare kvalitetsregister, ett uppdrag i syfte att samordna aktiviteter 

kring kvalitetsregister, rutiner kring rapportering, hur utdata och resultat 

återkopplas och används i förbättringsarbete. Arbetet kommer särskilt 

riktas mot de kvalitetsregister som används i uppföljning av de nationella 

vårdförlopp och nationella vårdprogram som under de närmaste åren 

implementeras (uppdragsbeskrivning bilaga 1).       Bilaga 1     

  

 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp - patientkontrakt 

o Louise Pettersson informerade om ”patientkontrakt”, vilket ska tillämpas i 

arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. 

Patientkontrakt är en mer övergripande reform, som är knuten till 

utredningen god och nära vård. Införandet av patientkontrakt kommer 

införas samordnat inom regionen (se PP-bilder i bilaga 2).  

 

 Tre nya vårdförlopp är på remiss (16/9 – 27/11), följande rapport från 

remissteamen: 
 

 Vårdförlopp Hjärtsvikt – KSG-R godkände remissvaret vid föregående 

möte. 
 

 Vårdförlopp Osteoporos – remissvaret har lyft flera konkreta synpunkter, 

t.ex. tidsramar för vissa läkemedel, ansvarsroller vid signering och 

uppföljning av provsvar. Remissvaret pekar även på flera otydligheter i 

rollen som frakturkoordinatorn, kompetens, ansvar och uppdrag, 

arbetsbeskrivning som måste förtydligas. Remissvaret godkändes av KSG-

B via mailväxling. 
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 Vårdförlopp Kognitiv svikt/demens – Remissvaret pekar på många 

konkreta och bra förbättringsförslag, tillägg och förtydligande i flertalet 

av faserna i vårdförloppet. Svaret innehåller även flertal bekräftande 

synpunkter, att vårdförloppet kommer ge konkret stöd i arbetet med 

personer som lider av kognitiv svikt och demens. Remissvaret godkändes 

av KSG-B via mailväxling. 
 

 Samtliga remissvar har godkänts av HSN och är inskickade till SKR. 
 

 Under 2021 kommer remisser på nya vårdförlopp skickas på fasta 

remissdatum, 15/2, 15/4, 15/9 och 15/11.   

 

o Beslutade vårdförlopp - gapanalyser  

 Reumatoid artrit (NPO Reumatiska sjukdomar) – Handlingsplanen för 

införande av RA har antagits av reumatologen, implementering påbörjad. 

Vid granskning av några fastställda indikatorer för uppföljning av 

vårdförloppet RA, har Dalarna resultat i toppskiktet (se PP bilaga 2).    
 

 Höftledsartros primärvården (NPO Rörelseorganens sjukdomar) - 12 

gapanalyser från olika enskilda vårdcentraler, samt en samordnad analys 

(expertgruppen - samordnat svar från flera VC) har rapporterats. Ett 

förslag på handlingsplan har upprättats av analysgruppen (Maria 

Nordström, Maja Myrén & Per Söderberg), som är kommunicerad med 

divisionsledning och hälsoval. Övergripande finns en god följsamhet till 

vårdförloppet, men även flera förbättringsområden är identifierade, 

tragering, rutiner röntgen, arbetet kring levnadsvanor och brist av 

fysioterapeutisk kompetens. KSG-B godkänner handlingsplanen (bilaga 4 i 

inbjudan). Handlingsplanen överlämnas till divisionschef primärvården 

och hälsovalschefen för prioriterings- och beslutsprocesser inför 

implementering. 
     

 Stroke och TIA (NPO Nervsystemets sjukdomar). Arbetet med 

gapanalysen pågår, p.g.a. vårdförloppets omfång och pandemin-

situationen kommer analysarbetet ta längre tid, ny avstämning i början 

av februari 2021. 
 

 

 Planeringsprocess - införandet av tre nya vårdförlopp,  

 KOL – vid misstanke om KOL - avslut behandlingsplan upprättas. P.g.a. 

arbetstryck i primärvården kommer gapanalysen förskjutas i tid, påbörjas 
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efter årsskiftet. En arbetsgrupp och kontaktpersoner på vårdcentraler ska 

tillsättas för genomförandet av gapanalyser. 
 

 Schizofreni - vid misstanke om psykos – avslut vid årsuppföljningen. 

Gapanalyser pågår, men kräver samordning och tar längre tid än 

beräknat, planeras vara klar i februari 2021.  
 

 Kritisk benischemi – välgrundad misstanke om kritisk benischemi – avslut 

vid uppföljning efter behandling. Anders Hallin samordnar 

gapanalysarbetet, och har nu upprättat dialog med primärvården. 

Gapanalysen planeras vara klar före årsskiftet. 
 

 Vårdförlopp under framtagande 

o De vårdförlopp som varit på remissrunda under hösten 2020 planeras vara 

godkända för införande under februari 2021 (hjärtsvikt, demens, 

osteoporos). 
 

o Den plan som SKS har beslutad, att utveckla 32 vårdförlopp ligger fast, men 

är nu förskjuten i tid. 
 

 

 Ärenden till KSG-B – LPO Tandvård 

o Uppdragsbeskrivning LPO Tandvård har tagits fram och förankrats i 

Tandvårdsförvaltningen. KSG-B godkänner uppdragsbeskrivningen, 

ordförande LPO Tandvård blir Birgitta Nordström. Övriga ledamöter i LPO 

Tandvård är; Anders Bransell, Michaela Hedberg och Agneta Candell. 

(Uppdragsbeskrivning utskickad i inbjudan, bilaga 5)  

 
 

 NKK – Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd 

o NPO grupperna som sjukvårdsregionen har värdskap för, kommer vid 

årsskiftet att överta organisationen och samverkan med nationella 

kunskapsstöd NKK, dvs. ämnesgrupperna blir en del av NPO arbetet. 

Sjukvårdsregionen Mellansverige är värd för NPO grupperna Akut vård, 

Hjärt- och kärlsjukdomar, Äldres hälsa och Öron- näsa-, halssjukdomar. 
 

o En samlad nationell redaktion på SKR har i uppdrag att stödja alla nationella 

ämnesgrupper. 
 

o KSG-B uttrycker en tveksamhet och osäkerhet om den plan som den 

nationella styrgruppen för kunskapsstyrningen (SKS) har lagt fram för 

utveckling av NKK, t.ex. har tidsramar för att färdigställa kunskapsunderlag 
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förskjutits i olika omgångar, otydlighet kring samordningen mellan NPO och 

NKK. Mer och tydlig information om NKK ska tas fram, förslag är att bjuda in 

personer som arbetar med NKK till kommande KSG-möte under våren.   
 

 Övriga frågor 

o KSG-B ställer sig bakom ansökan om medel till en doktorandtjänst ”medicinsk 

etik”, en fråga som ställs till hälso- och sjukvårdsdirektören. (Ansökan 

utskickad som bilaga 6) 
  

o Specialitetsgrupperna fysioterapi, kuratorer och arbetsterapeuter ingår inte i 

kunskapsstyrningssystemet som grupperingar, men deras kompetenser ska 

ingå i de LPO- och LAG- grupper där deras kunskap och arbetsmetoder ska 

integreras i utvecklingsarbetet.  
    

o Förslag på inordnade av LPO rehabilitering – HAB – Försäkringsmedicin 

kommer tas upp vid nästkommande KSG-B möte. 
 

o Nästa möte KSG-B - måndag 8 februari 13.00 – 15.30 - Masen 

 
 

Mötets PPT bilderna - bilaga 2 

 

Per Söderberg 

Samordnare för Kunskapsstyrning Region Dalarna 


