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Avstämning av föregående mötesanteckningar
o Inga kommentarer



Nya adjungerande deltagare i KSG-B:
o Verksamhetschef Hjälpmedel Dalarna, Linus Nielsen är utsedd som
representant från Dalarnas Hjälpmedelscenter.
o Birgitta Nordström är utsedd representant från Tandvårsförvaltningen.
Birgitta arbetar som verksamhetsutvecklare och är regionens representant i
RPO tandvård.



Aktuell information från deltagare i KSG-B
o Tobias informerade om arbetet i forskningsberedningen, där politikerna i
dialog får information om olika forskningsaktiviteter, men på agendan finns
även ett återkommande pass om kunskapsstyrning. Vid senaste mötet gavs
information om arbetet med införandet av vårdförlopp.
o Gunilla Apell informerade om arbetet i etiska rådet, som under våren varit

aktiva i arbetet kring verkställighetsbeslut om ”Vårdbegränsning av
livsuppehållande behandling hos patienter med livshotande sjukdom i
Region Dalarna” (RD20/01645), samt informerat om SoS olika skrifter.
o Ulrika Gärdsback, kommunrepresentant (NSK-S) gav informerade om det

nationella arbetet kring kunskapsstyrning inom socialtjänsten, dels om
”yrkesresan” och om utveckling av kunskapsguiden.se som nu erbjuder
bättre tjänster för socialtjänsten. Informationen sammanställd i bilaga (Ulrika
fick förhinder att delta på mötet)
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Nytt från nationell kunskapsstyrning
o Allmänläkare, forskare Lars Jerdén blev antagen som Uppsala Örebro
sjukvårdsregions representant i NAG levnadsvanor, även utsedd till
ordförande i NAG gruppen.
o Tanja Mårtensson har via RSS nätverket blivit utsedd till kommunernas
representant i NSG stöd till utveckling (kommunerna har 2 rep. i gruppen).
o Maria Annerbo, överläkare kirurgin Falun, är utsedd att representera Uppsala
Örebro sjukvårdsregion i NAG Hypertyreos (NPO Endokrina sjukdomar).
o Catharina Gustavsson, docent, fysioterapeut, är utsedd att representera
Uppsala Örebro sjukvårdsregion i NAG överdiagnostik/behandling (NPO
primärvårdsråd).
o Maria Hjort, sjuksköterska, doktorand, är utsedd att representera Uppsala
Örebro sjukvårdsregion i NAG levercirrhos (NPO mag- och tarmsjukdomar).
o Nomineringar till NAG HTA-metodutvärdering har pausat, tillfällig
kontaktperson i NAG gruppen är Kjell-Ola Engman (Sörmland).
o Det pågår nominering till NAG-vårdförlopp palliativ vård (NPO Äldres hälsa),
vilket ska signaleras till verksamheterna. Från kommunernas sida har Maria
Särnblad (MAS Älvdalen) nominerats som kommunrepresentant till NAGen.
o NPO Endokrina sjukdomar har initierat nominering till NAG diabetes fotsår,
en information som har skickats ut till diabetesrådet.



Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning, RPO & RSG - grupper
o Ordförande i KSG - Uppsala / Örebro sjukvårdsregion, Marianne Van Rooijen
kommer avsluta sitt uppdrag vid halvårsskiftet, ny representant från
Uppsala blir Ann-Charlotte Norman.
o Uppdragsbeskrivningen för den nya RSG stöd för utveckling, är under
omskrivning och inväntar nu beslut i ledningsgruppen (hälso- och
sjukvårdsdirektörerna i Uppsala / Örebro sjukvårdsregion).
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Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
o Helena de La Cour, Regionens samordnare av statens överenskommelser, gav
information från regionens styrgruppsmöte (statliga överenskommelser).
Dalarna får via SKR cirka 7 miljoner kronor 2020 (inklusive ca 1 mkr från
gemensamma medel till Uppsala/Örebro sjukvårdsregion) för förberedelse och
genomförande av de första vårdförloppen, vilket föreslogs gå till löner och
omkostnader för samordnare och NAG deltagare i nationellt arbete med
vårdförlopp. Medlen ska även finansiera gapanalyserna t.ex. omkostnader
för genomförandet av workshops, lönekostnader för deltagande
medarbetare. Styrgruppen har även diskuterat att stödja kommunerna i
arbetet med kunskapsstyrning.
o SKS har den 15 maj godkänt vårdförloppen reumatoid artrit, höftledsartros –
primärvård och stroke / TIA, men rekommendationen att regionerna
beslutar om att påbörja införandet av vårdförloppen.
o Ordförande i KSG-B har sammanställt ett förslag på Projektplan, ”Införande
av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” (utskickat i
mötesinbjudan) vilket diskuterades på mötet. Det inledande arbetet med
vårdförloppen handlar om gapanalyser, vilka ska utmynna i handlingsplaner
som efter prioriteringsprocesser ska fastställas i implementeringsplaner.
KSG-B godkände projektplanen och att ordförande lyfter ärendet till hälsooch sjukvårdens ledning för fortsatt dialog om ärendets beslutsprocess
(HSN?).
Bilaga 2
o SKR har inför införandet av vårdförloppen inrättat en nationell stödfunktion,
med ett nätverk där alla regioner har en representant (Per Söderberg), samt
att NSG stöd för utveckling deltar med sina representanter (Lars Wallin,
Tanja Mårtensson)
o SKS har förskjutit arbetet med nya vårdförlopp p.g.a. covid-19 situationen.
Nästa remissrunda planeras efter sommaren (16/9-27/11) för hjärtsvikt,
osteoporos, kognitiv svikt (demens) och rehabilitering (generiskt). De
tidigare remisshanterade vårdförloppen (schizofreni, KOL, kritisk
benischemi) beräknas bli beslutade den 25 september och sepsis senare
under hösten.
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LPO och LAG grupper - avrapportering
o LPO Hjärt- och kärlsjukdomar
 KSG godkände revidering av det länsgemensamma vårdprogrammet
hjärtsvikt, vidare för beslut av hälso-och sjukvårdsdirektör. Bilaga 3


I september kommer det nationella vårdförloppet hjärtsvikt att
skickas ut på remiss, ett remissteam ska sättas samman (Pär-Lennart)

o LPO Rörelseorganens sjukdomar
 Beslutade att påbörja planering av gapanalys ”vårdförlopp höftatros
- primärvård”, att utse planeringsgrupp med processledare,
verksamhetsutvecklare och klinik personal (initieras av Helén K, , Helena
B, Ulla F)

o LPO Nervsystemets sjukdomar
 Beslutade att påbörja planering av gapanalys ”vårdförlopp strokeTIA”, att utse planeringsgrupp med processledare,
verksamhetsutvecklare och klinisk personal (initieras av Pär-Lennart, Åke,
Helén, Ulla)



Ordförande i HSN har gett uppföljningsuppdrag till divisionschef
medicin, hur sjukvården arbetat med införandet av ”NR vård vid
stroke”. Tanja M undersöker om ärendet har rapporterats till
välfärdsrådet, och övriga frågor i ärendet hanteras av Pär-Lennart.

o LPO Reumatiska sjukdomar
 Beslutade att påbörja planering av gapanalys ”vårdförlopp
reumatoid artrit” med att utse en planeringsgrupp och
processledare. Vårdförloppet är relativt avgränsat, föreslås att
gapanalysen kan ske inom ramen för reumatologen i samarbete
med deltagare från primärvården (initieras av Pär-Lennart, Ulla).
o LPO Endokrina sjukdomar
 I september kommer det nationella vårdförloppet osteopopos att gå
ut på remiss, ett remissteam ska sättas samman (Pär-Lennart, Helén K)
o LPO Äldres hälsa
 I september kommer det nationella vårdförloppet kognitiv svikt demens att skickas ut på remiss, ett remissteam ska sättas samman
(Initieras av ordförande i LPO äldres hälsa)
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o LPO Rehab-HAB-Försäkringsmedicin
 I september kommer det nationella vårdförloppet rehabilitering att
skickas ut på remiss, ett remissteam ska sättas samman
(representanter från primärvården, rehab medicin )



NKK – Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd
o NKK är under uppbyggnad, med målet årsskiftet 2020/2021



Ärenden till KSG-B
o Frågeställning från diabetesrådet, rutin för beslut och förvaltning av
vårdriktlinjer, dokumentansvar etc. på NAVET. Det finns fastställda rutiner
för hur vårdriktlinjer ska upprättas, publiceras på NAVET,
http://intra.ltdalarna.se/om_intranatet/Sidor/Att-skapa-och-arbeta-meddokument.aspx. Om vårdriktlinjerna omfattas av hela hälso- och
sjukvården, godkänner hälso- och sjukvårdsdirektören, om det enbart
omfattar en division, godkänner divisionschef. Gemensamma
kunskapsunderlag och rutiner ska före beslut beredas i KSG-B.
o Diabetesrådet har skickat en begäran att förlänga uppdraget som
diabetssamordnare efter den 30/6-2020. KSG-B föreslår att förlänga
uppdraget till årsskiftet 2020/2021. Förslaget ska hanteras enligt ordinarie
prövningsförfarande med förtydligande argument att det nationellt
vårdförlopp ”diabetes med hög risk för fotsår” är i uppstart, Ulla ansvarig.
o SoS har skickat ut en öppen remiss, Nationella riktlinjer för rörelseorganens
sjukdomar Reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och
osteoporos. Remissversionen medskickades i inbjudan till mötet och kan
vidarebefordras till berörda kliniker för att besvara remissen. Remissvar
skickas till samordnare Per Söderberg, för ett samordnat remissvar, före
midsommar. Remissvaret ska informeras i HSN.
o Heiko Scharf (RSG medicinteknik) har ställt frågan, ska nya
rekommendationer från MTP rådet informeras via KSG-B, t.ex. produkten
spirometer ”Asthmatuner” som MTP rådet gett ”grönt ljus” för? KSG-B
beslutar att nya rekommendationer ska informeras i linjen, via hälso- och
sjukvårdens ledning.
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Kunskapsstyrning på INTRA och www.
o Arbetsrummet kunskapsstyrning på INTRA kommer stängas ner och en
extern webbsida kommer öppnas, vilket medför att arbetet kring
kunskapsstyrning blir mer transparant och att externa samarbetspartner får
bättre information. Förändringen påbörjas efter sommaren.
o En ny nationell webbsida har publicerats, www.kunskapsstyrningvard.se,
vilket blir ingång till all nationell kunskapsstyrning.
o Kommunikationsenheten har utsett Maria Öst till kommunikatör för
kunskapsstyrning inom Region Dalarna.



Övriga frågor
o Höstens utvecklingskonferens i Göteborg, 3-4 november, ”Hälsa Vård
Omsorg” Svenska Mässan är inställd.
o Mötesplan KSG-B inför hösten 2020;
o Måndag 7 september 13.00 – 15.30
o Måndag 26 oktober 13.00 – 15.30
o Måndag 7 december 13.00 – 15.30
o Anmälda frågor, nästa möte
o RSG – Patientsäkerhet (Åsa Hansson)
Mötets PPT bilderna - bilaga 4

Per Söderberg
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