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Mötesanteckningar KSG-beredningsgrupp 
 

Tid:   Måndag den 26 oktober 2020 
 

Plats:  Impulsen - Regionkontoret + digitalt deltagande via Teams 
 

Sammankallande: Per Söderberg 
 
 
 

Närvarande:  
Jeanette Hjortsberg, Helén Kastemyr, Tobias Dahlström, Tanja Mårtensson, Tomas Riman, Ulf Björnfot, Ulla 

Fridh, Åsa Hansson, Birgitta Nordström, Gunilla Apell, Gunnar Domeij, Susanne Cliffoord, Ulrika Gärdsback, 

Björn Äng, Helena De La Cour  & Per Söderberg 

 

 Avstämning av föregående mötesanteckningar 26 september 

o Projektplan ”införande av vårdförlopp” har godkänts av HSN (22 september). 
 

 Nya deltagare i KSG-B: 

o Divisionschef Kirurgi, Tomas Riman är ny ordinarie ledamot i KSG-B. 

o Divisionschef Psykiatri, Jeanette Hjortsberg är ny ordinarie ledamot i KSG-B.  
 

 Aktuell information från deltagare i KSG-B 

o Ulrika Gärdsback informerade om aktiviteter inom NSK-S (Nationell 

samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten), dels om 

socialtjänstens samarbete med socialstyrelsen i arbetet med utveckling av 

nationella riktlinjer och dels om ”yrkesresan”, ett arbeta att stödja och 

kompetensutveckla nyexaminerade socionomer under sina första år i 

yrkeskarriären.    

o Gunilla Apell informerade om Samverkansnämndens pågående arbete, 

namnbytet till ”Sjukvårdsregion Mellansverige”, nytt avtal om samverkan 

mellan de sju regionerna, verksamhetsplan 2021-2024 och samverkan kring 

kompetensförsörjning.  

o Tanja Mårtensson informerade om kommunernas pågående arbete med 

kunskapsstyrning, hur kommunen deltar på nationell, sjukvårdsregional och 

lokal nivå. Ett möte mellan företrädare för regionen och kommunerna har 

genomförts i syfte att samordna uppdrag inom kunskapsstyrningen (se PP 

bilder i bilaga 1). 
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 Nytt från nationell kunskapsstyrning 

o Nominering till NPO, NAG representanter- Uppsala Örebro sjukvårdsregion:  

 NSG Metoder för kunskapsstöd – nominering pågår, förslag skickas 

till Per Söderberg (före 15 november), se uppdragsbeskrivning, 
https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/natione

llasamverkansgruppernsg/nsgmetoderforkunskapsstod.702.html 
 

 NPO Kvinnosjukdomar – Johanna Belachew (Gävleborg) - förslag                               

 NSG Stöd för utveckling – Ann-Charlott Norman (Uppsala) - beslut 

 NAG Akut sjuka patienter – Martin Annsberg (PV Sälen) - beslut 

 NAG Glaukom – Ulf Stille (Ögonkliniken Falun) – beslut 

 

o SoS – Nationella riktlinjer 

 Det pågår revision och utvärdering av 16 nationella riktlinjer, och två 

nya riktlinjer är under uppstart, NR Neuropsykiatri och NR Obesitas. 

Nominering till arbetsgrupper till Socialstyrelsen kommer 

huvudsakligen gå via kunskapsstyrningsorganisationen, NPO och 

RPO grupperna.    
         

 Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning, RPO & RSG - grupper  

o Regionens representant i nybildad samverkansgrupp RSG – Stöd för 

utveckling, blir Jeanette Hjortsberg. 

o  Regionens representant till ombildad samverkansgrupp – RSG Uppföljning 

och analys, blir Erik Dr Geer. Tobias Dahlström ingår även i gruppen, i rollen 

som sjukvårdsregional representant i NSG - Uppföljning och analys.  

o  Sjukvårdsregionen har beslutat att ombilda HTA rådet till en ny 

samverkansgrupp - RSG HTA, en uppdragsbeskrivning är under utveckling. 

Region Dalarna representant i HTA rådet är Ulrika Pellas. 

o Det är fyra sökande till SVN kanslifunktion, administrativ samordnare, 

intervjuer pågår. 

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

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

 Statliga medel till kunskapsstyrningen 

o Regeringens riktade medel för kunskapsstyrning kommer delvis att fördelas 

till de aktiviteter som pågår kring införandet av vårdförloppen men även 

täcka kostnader för de personer inom regionen och kommunerna som 

engageras inom ramen för kunskapsstyrningen nationellt (NPO, NSG, NAG) 

https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgruppernsg/nsgmetoderforkunskapsstod.702.html
https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgruppernsg/nsgmetoderforkunskapsstod.702.html
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och sjukvårdsregionalt (ordförande i RPO, RSG). Totalt beräknas en summa 

på 4 mkr avsättas för 2020, vilket även är den beräknade summan för 2021. 

 

o KSG-B anser att övriga statliga medel bör gå till regionens uppbyggnad av 

kunskapsstyrning internt, två förslag lyftes fram: 

 En projektanställning under två år som ska samordna arbetet kring 

kvalitetsregister, kartlägga rapportering, rutiner, återkoppling av 

resultat och granska den kliniska nyttan med arbetet t.ex. 

uppföljning av vårdförlopp. Tobias tar fram förslag på 

uppdragsbeskrivning. 

 En projektanställning under två år som ska samordna arbetet kring 

de sex LPO grupperna där regionen samarbetar med kommunerna, 

ett uppdrag kopplat till avdelningen för Regional Utveckling. Tanja 

tar fram förslag på uppdragsbeskrivning. 

 

o De statliga medlen 2020 ska redovisas till SKR efter årsskiftet.  

 

 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

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

remissteamen: 
 

 Vårdförlopp Hjärtsvikt – Vårdprogramgruppen Hjärtsvikt och 

läkemedelskommitténs terapigrupp har sammanställt förslag på 

remissvar, som pekar mot en god samsyn på vårdförloppet men 

kritiska synpunkter har även lyfts fram, t.ex. att vårdförloppet 

innebär ökat tryck på klinfys/hjärtmottagningen för undersökningar 

med EKO. KSG-B godkänner remissvaret. 
 

 Vårdförlopp Osteoporos - ”Osteoporos gruppen” ansvarar för att ta 

ett remissvar, beräknas vara klart den 3 november. KSG-B gruppen 

får förslaget på remissvaret utskickat för godkännande via 

mailväxling med ordförande KSG-B. 
 

 Vårdförlopp Kognitiv svikt/demens - RPO representant Äldres Hälsa – 

Lotta Jansson ansvarar för samordning av remissvar tillsammans 

med representanter i den nybildade LPO gruppen Äldres Hälsa 

(inklusive representanter från kommunerna). Arbetet pågår men är 

ännu inte klart. KSG-B gruppen får förslaget på remissvaret utskickat 

för godkännande via mailväxling med KSG-B ordförande. 
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 Samtliga remissvar ska efter godkännande i KSG-B gå till HSN för 

beslut. 

 

o Beslutade vårdförlopp - gapanalyser  

 Reumatoid artrit  (NPO Reumatiska sjukdomar) - En gapanalys har 

genomförts inom ramen för reumatologklinike, och ett förslag på 

handlingsplan har upprättats (utskickat i inbjudan). Handlingsplanen 

klargör att de gap som identifierats kan överlappas genom internt 

utvecklingsarbete, utan externa kostnader. KSG-B godkänner 

handlingsplanen, vilken nu återkopplas till verksamhetschef på 

reumatologen.    
 

 Höftledsartros primärvården (NPO Rörelseorganens sjukdomar). 

Gapanalys genomföras via en enkätmall, där samtliga vårdcentraler 

får bedöma gapen mellan sitt eget arbetssätt och det nationella 

vårdförloppet. Primärvården har signalerat att hög arbetsbelastning 

och har nu fått förlängd tid för denna kartläggning, idag har 5 av 28 

analysmallar skickats in. Ny sluttid är satt till den 15 november. 
 

     

 Stroke och TIA (NPO Nervsystemets sjukdomar). Det pågår en 

gapanalys i ”stroke gruppen” och ett aktivt arbete att granska och 

uppdatera den akuta Stroke rutiner mot det nationella 

vårdförloppet. Strokegruppen planerar att färdigställa analysen 

under november månad.  

 Myndigheten för vårdanalys har av Socialdepartementet fått uppdrag 
att följa upp arbetet med införande av vårdförloppen, reumatoid 
artrit, höftledsartros och Stroke TIA. Uppföljningen kommer 
genomföras med intervjuer och pågå under november månad. Per 
Söderberg kommer att intervjuas.    
 

o SKS har tagit beslut om tre nya vårdförlopp, rekommenderar regionerna att 

påbörja införandet under hösten 2020.  

 KOL – vid misstanke om KOL - avslut behandlingsplan upprättas. 

Vårdförloppet utgår huvudsakligen från primärvården, och en 

gapanalys ska genomföras enligt samma princip som höftledsartros, 

dvs. via en analysmall till vårdcentralcheferna (påbörjas i november).  
 

 Schizofreni - vid misstanke om psykos – avslut vid årsuppföljningen. I 

samråd med verksamhetscheferna i division psykiatri har beslutats 
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att gapanalyser ska genomföras och rapporteras av samtliga sex 

kliniken inom psykiatrin via gapanalysmallar. Målet är att analysen 

ska vara klar i mitten av december.  
 

 Kritisk benischemi – välgrundad misstanke om kritisk ischemi – avslut 

vid uppföljning efter behandling. Anders Hallin och Sverker Svensjö 

planerar för genomförandet av en gapanalys, vilket planeras vara 

klart den 15 december. 

 

 Vårdförlopp under framtagande 

o Det finns nu en färdig plan från SKS att genomföra 33 vårdförlopp, vilket 

inkluderar de sex vårdförlopp som är beslutade. 
 

 

 NKK – Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd 

o Arbetet med att färdigställa NKK har övertagits av Region Skåne. Målet är att 

NKK är fullt utvecklat till årsskiftet 2020/2021. NKK kunskapsstöd finns 

publicerat på https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/ 

 

 Ärenden till KSG-B 

o Diabetesrådet har uppdaterat riktlinjen ”Glukosmätning med Freestyle Libre” 

med förändrad rekommendation, ett ärende som har skickats till KSG-B för 

godkännande. Detta ärende väckte upp en generell fråga, hur rutinen för 

godkännande och beslut ska ske, särskilt om en förändring i en 

rekommendation kommer medföra ökade kostnader. I detta ärende 

bedömer KSG-B att rekommendationen kan medföra ökade kostnader, 

vilket innebär att ärendet behöver kompletteras med en hälsoekonomisk 

utredning. Ärendet vidarebefordras direkt till LGHS för fortsatt hantering.  

 

 Övriga frågor 

o Bitte Kans har meddelat att hon avslutar sitt uppdrag (30/11) i den 

sjukvårdsregionala arbetsgruppen ”utvecklingsgruppen för kunskapsstöd” 

(arbete kring SoS NR). Förslag på ny representant, ärende till nästa möte. 

    

o Nästa möte KSG-B - måndag 7 december 13.00 – 15.30 

 
Mötets PPT bilderna - bilaga 1 

Per Söderberg 

Samordnare för Kunskapsstyrning Region Dalarna 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/

