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Plats:

Masen - Regionkontoret + digitalt deltagande via Teams

Sammankallande:

Per Söderberg

Närvarande:
Pär-Lennart Ågren, Helén Kastemyr, Tobias Dahlström, Tomas Riman, Birgitta Nordström, Gunilla Apell,
Gunnar Domeij, Sverker Svensjö, Björn Äng, Anna Svärd, Åsa Hansson, Helena De La Cour, Linus Nielsen & Per
Söderberg



Nya deltagare KSG-B
o Chefsläkare Anna Svärd ersätter eller alternerar deltagandet i KSG-B med
chefsläkare Helena Hellström.



Avstämning av föregående mötesanteckningar 7 december 2020
o Linus Nielsen informerade om den skrivelse som hjälpmedelscheferna i
sjukvårdsregionen har skickat till MTP rådet angående MTP rådets
rekommendationer om tyngdtäcken (skrivelsen utskickad i kallelsen till
mötet).
o Björn Äng informerade om hanteringen av ansökan att inrätta en
doktorandtjänst inom ”medicinsk etik”, en fråga som har lyfts till LGHS med
visst gehör, men nu hänvisad till forskningsberedningen för dialog och
förankring (möte 10/2).



Aktuell information från deltagare i KSG-B
o Gunilla Apell informerade från Samverkansnämndens ledningsgrupp:
o Remisshantering från Socialstyrelsen, att remissvar kan planeras
gemensamt i hela sjukvårdsregionen, eller uppdelat mellan
regionerna eller samordnat mellan några få regioner, dvs. inte
längre något krav att upprätta gemensamma remissvar.
o Lista på ansökan om högspecialiserad vård, vilka sjukdomsgrupper
som olika regioner planerar att söka, se bilaga.
Bilaga 1
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o Gunilla Apell gav information från etiska rådet, vilka uppdrag som rådet har
haft under året, vilka som deltagit i rådet samt vilka utmaningar som rådet
ser inför kommande år (se bilaga mötesagendan - bilaga 4)
o Gunnar Domeij informerade från Läkemedelsforums årliga kongress,

arrangerat av RSG- läkemedel i Mellansverige, där psykiater Henric Jansson
föreläste om läkemedelsbehandling vid ångest och depression. Det digitala
mötet samlad 755 deltagare.


Nytt från nationell kunskapsstyrning
o I samband med diskussionen om nomineringar till NPO- och NAG- grupper
lyftes frågan om region Dalarnas representativitet i de nationella
arbetsgrupperna, vilket är relativt begränsat jämfört med t.ex. regionerna
Uppsala och Örebro. KSG-B ser det som viktigt att region Dalarna är
delaktiga i de nationella grupperna, vilket ger möjlighet till delaktighet och
påverkan i kunskapsstyrningsfrågor.
o Följande nomineringar är utlysta (slutdatum 17 februari), viktigt att KSG-B
delger aktuella verksamheter denna information:
o NPO Njur- och urinvägssjukdomar (önskar att det utses en urolog)
o NPO Endokrina sjukdomar (endokrinolog, bred klinisk kompetens
förankring)
o NPO Primärvårdsrådet (önskar allmänläkare alternativt psykolog)
o NSG Metoder för kunskapsstöd (önskar kompetens inom
forskning/HTA)
o NAG Vårdförlopp KOL fas 2 (NPO Lugn-allergisjukdomar)
o NAG Säkerhetskultur (NSG Patientsäkerhet)
För mer information om uppdragen, se webbsidan:
https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkan
sgruppernsg/nsgmetoderforkunskapsstod.702.html

o NAG - Vårdförlopp Traumatisk hjärnskada – utsedda deltagare från
sjukvårdsregionen är Martin Annsberg (allmänläkare Sälen) och Monika
Högsnes (socionom från Värmland).
o Den interna hanteringen av remisser från kunskapsstyrningsorganisationen
(t.ex. vårdprogram och vårdförlopp) har inte fungerat optimalt. Mötet
föreslår att alla remisser som härrör kunskapsstyrning ska administreras i
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KSG-B i samarbete med aktuell LPO gruppering före dialog med HSN.
Ordförande i KSG-B och Gunilla Apell upprättar ett förslag på rutin och för
en diskussion med de politiska sekreterarna och den politiska ledningen.
o Aktuella remisser - remissvar
o Vårdprogram handledsfraktur – Gunilla Apell och Anna Brusewitz tar
fram ett förslag på remissvar som därefter kommuniceras med HSN
(senast 15/3).
o Nationellt vårdprogram njursjukdomar (RD20/06065) – Per
Söderberg sammanställer inkomna svar från primärvården och
specialistvården som sen kommuniceras med HSN (senast 12/3).


Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning, RPO & RSG - grupper
o SVN ledningsgrupp (sjukvårdsdirektörerna) sammankallar alla ordförande i
RPO och RSG grupperna till information och dialog den 15 april (digitalt
möte).
o KSG-sjukvårdregionala styrgruppen bjuder in länens RSS- och NSK-S
representanter till en dialogdag den 28 maj (digitalt möte)



Nytt från kunskapsstyrning – Region Dalarna
o Från årsskiftet finns en ny avdelning ”Kunskapsstyrning” i stab till hälso- och
sjukvårdens ledning, t.f. avdelningschef är Per Söderberg. I avdelningen
ingår flera funktioner, cancersamordnarna (Bitte och Susanne),
diabetessamordnaren (Anna) och projektledare patientkontrakt (Louise). En
rekrytering av ny avdelningschef/samordnare kunskapsstyrning är i process.



Statliga medel till kunskapsstyrningen
o Inför 2021 föreslås att de statliga medlen till kunskapsstyrningen fördelas på
likartat sätt som 2020, dvs. ersätta verksamheterna som har medarbetare i
nationella grupper (NPO, NSG, NAG) och ordförandena i RPO och RSG
grupper. Övriga medel föreslås gå till de två nyinrättade projekttjänsterna,
LPO koordinator och samordnare för kvalitetsregister.
o KSG-B ansökan om medel för en projektanställning ”LPO koordinator” har
godkänts av styrgruppen ”statliga medel” enligt den projektbeskrivning som
presenterades vid föregående KSG-B mötet (7/12-20) med justering att
tillsätta tjänsten under 18 månader.
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o KSG-B ansökan om statliga medel för en projektanställning, ”samordnare
kvalitetsregister” godkändes av styrgruppen, med justering att tjänsten ska
placeras i den nya avdelningen kunskapsstyrning samt begränsad till 18
månaders anställning. Projekttjänstens uppdrag har förtydligats,
diskuterades och godkändes av KSG-B med några justeringar.
Bilaga 2


Vårdförlopp - nya vårdförlopp på remiss
o Inga nya vårdförlopp kommer skickas ut under den första fastslagna
remissperioden.
o Inför den andra remissperioden planeras två eller tre vårdförlopp gå ut på
remiss (15/3 -15/6), troligen några fas 2 förlopp t.ex. Stroke, Schizofreni.



Beslutade vårdförlopp – planera gapanalyser
o Det förhandstips som har förmedlats, är att SKS kommer besluta och
godkänna vårdförloppen Hjärtsvikt nydebuterade och Osteoporos
sekundärprevention efter fraktur, vid SKS-möte i mars. Införandeprocessen
kommer starta upp med gapanalyser, två expertgrupper ska utses under
våren.



Införandet av beslutade vårdförlopp i Dalarna
Införandeprocessen kan beskrivas i följande bild, med uppdelning i tre faser,
gapanalys, handlingsplan och implementering.

o Reumatoid artrit – Implementering pågår med justering av rutiner,

samordning och dialog med primärvården. Behov av förbättrade
uppföljning av vårdförloppet, dialog med analysenheten.
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o Höftledsartros primärvården – Implementering påbörjad lokalt med justering
av rutiner, samordning efter genomförda gapanalyser. Behov av gemensam
samordning i vissa faser av vårdförloppet, samt behov av
kompetensutveckling.
o Vårdförlopp Stroke TIA – Gapanalys pågår, planeras vara klar i början av mars.
I arbetet har det skett stora förbättringar av trombolysflödet, men klart
förbättrade ledtider.
o Vårdförlopp KOL – Gapanalyser pågår på alla vårdcentraler, förskjuten
tidsplan p.g.a. arbetsbelastning.
o Schizofreni förstagångsinsjuknande – Gapanalys pågår, beräknas vara klar
under mars månad.
o Vårdförlopp Kritisk benischemi – En handlingsplan färdigställd och
presenterad och godkänds vid dagens KSG-B möte. I handlingsplanen finns
flera identifierade gap och behov, både internt utvecklingsarbete och
förbättrade rutiner, samordning mellan kliniker och primärvård. Det finns
även behov av kompetensutveckling, utökade resurser och teknik för att
klara kraven att uppfylla vårdförloppet. Handlingsplanen överlämnas till
hälso- och sjukvårdsledningen för prioritets- och beslutsprocesser. Bilaga 3


Förfrågan om nya vårdförlopp
o Vid årsskiftet fanns nio ansökningar av nya vårdförlopp från de olika NPO
grupperna. SKS kommer föreslå beslut att starta upp fyra av dessa,
ryggsmärta, matallergi, obstruktiv sömnapné vuxna och sekundär
prevention vid perifer arteriell sjukdom.



Ärenden till KSG-B – Information LPO Barn och ungdomars hälsa
o Anders Grawé informerade om uppbyggnad och organisation av LPO Barn
och ungdomars hälsa, med underlag av ett förslag på uppdragsbeskrivning.
Förslaget på LPO uppdraget, organisation och samordning med
kommunerna speglar väl det nationella systemet kunskapsstyrning. Anders
får uppdrag att färdigställa uppdragsbeskrivningen i samråd med Tanja och
Per, för beslut i kommande KSG-B och kommunernas länsnätverk för
förvaltningschefer.
o Kristin Lindblom informerade om det nationella arbetet i NPO Barn och
ungdomars hälsa och NAG BHV, där Kristin är sjukvårdsregionens
representant. NPO har startat upp fyra NAG grupper, förutom BHV, även
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långvarig smärta, fetma och migrän. Det finns också flera samarbetspartner
i denna NPO grupp, t.ex. finns samarbete med NPO Tandvård, NAG
Levnadsvanor och RCC cancerprevention.
o Mer information om arbetet kring LPO / NPO Barn och ungdomars hälsa finns
i PPT bilderna i bilaga 4 – mötesagendan.



Övriga frågor
o Lotta Jansson lämnar under våren ordförandeskapet i LPO Äldres hälsa,
förslag på nya ordförande utlyses, ärende till nästkommande möte.
o Förslag på inordnade av LPO rehabilitering – HAB – Försäkringsmedicin
kommer tas upp vid nästkommande KSG-B möte.
o Förslag på uppdragsbeskrivning LPO Levnadsvanor kommer att tas upp vid
nästkommande KSG-B möte.
o Nästa möte KSG-B - måndag 22 mars 13.00 – 15.30 – Impulsen & Teams

Mötesagenda, PPT bilderna - Bilaga 4

Per Söderberg
Samordnare för Kunskapsstyrning Region Dalarna
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