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Mötesanteckningar KSG-beredningsgrupp 
 

Tid:   Måndag den 10 februari 2020 
 

Plats:  Kullan -  Regionkontoret Falun 
   

Sammankallande: Per Söderberg 
 

 

Närvarande:  
Pär-Lennart Ågren, Helena Björkman, Jeanette Hjortsberg, Helén Kastemyr, Tobias Dahlström, Lars Wallin, , 

Helena Hellström, Tanja Mårtensson, Sverker Svensjö, Ulla Fridh, Åsa Hansson, Ulrika Gärdsback, Gunilla 

Apell, Johanna Dalström, Helen de La Cour & Per Söderberg 

 

 Presentation av nya deltagare KSG-B och information om deras uppdrag 
o Johanna Dalström, ordförande i Etiska rådet presenterade rådets uppdrag och 

aktiviteter, mer utförlig information finns på INTRA, se länk 
http://intra.ltdalarna.se/halso_sjukvard/Sidor/etiska-radet.aspx 
  

o Gunilla Apell informerade om hälso- och sjukvårdens prioriteringsarbete, och hur 

arbetet med prioriteringsmodellen används i verksamheterna, mer information 

finns på INTRA, se länk http://intra.ltdalarna.se/halso_sjukvard/Sidor/Prioriteringsarbete.aspx 

 

o Sverker Svensjö, ordförande i Medicinska rådet gav aktuell information, aktuella 

frågeställningar är dels kring screening för pulsåderbråck och dels frågor kring 

nacksmärta. Medicinska rådets uppdrag och rekommendationer finns på 

arbetsrum INTRA, länk  http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000021 

 

o Jeanette Hjortsberg, ordförande i Omvårdnadsrådet gav aktuell information och 

presenterade en rapport som sammanfattat kunskapsläget kring det webbaserade 

arbetsverktyget Funca inom LSS-verksamhet. Omvårdnadsrådet konstaterar att 

det inte finns någon vetenskaplig litteratur publicerad kring arbetsverktyget Funca, 

för mer information se bilaga                         bilaga 1 
 

Omvårdnadrådet har översänt en skrivelse till Kollektivtrafiknämnden med 

anledning av verkställighetsbeslut (RD19/04826), där rådet anser att nämnden bör 

beakta omvårdnadsperspektivet när ärendet ska behandlas i BDU, se bilaga 2   
 

Omvårdnadsrådets uppdrag och aktiviteter finns på INTRA, arbetsrum länk 
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000040 

 

http://intra.ltdalarna.se/halso_sjukvard/Sidor/etiska-radet.aspx
http://intra.ltdalarna.se/halso_sjukvard/Sidor/Prioriteringsarbete.aspx
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000021
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000040
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o Ulrika Gärdsback, kommunernas representant i KSG-B och representant i den 

nationella gruppen NSK-S gav aktuell information. Det finns ett sjukvårdsregionalt 

samarbete kring kunskapsstyrningsfrågor mellan kommunernas NSK-S och RSS 

representanter och regionernas samordnare för kunskapsstyrningen med två 

möten per år. Det lokala kunskapsstyrningsarbetet mellan kommunerna i Dalarna 

pågår, socialchefsnätverket kommer pröva en modell som speglar den nationella 

strukturen för kunskapsstyrning. 

 

Information om NSK-S (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i 

socialtjänsten) finns på SKR hemsida, se 
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationells

amverkannsks.5419.html 
 

 RPO & RSG - grupper  
o Dalarna har en bred representation i de RPO grupper som är bildade. Under våren 

kommer alla RPO representanter från regionen att bjudas in till ett informations- 

och dialogmöte kring kunskapsstyrningsarbetet, nationellt, sjukvårdsregionalt och 

lokalt.   

 

o Det planeras en RAG (regional arbetsgrupp) för smärta, en representant ska utses 

(ärende till regionens LAG smärta, Lotta Jansson) 

 

o Det bildas en ny RSG stöd för utveckling (regional samverkansgrupp). Hur Dalarna 

ska representera i denna RSG grupp ska diskuteras i samråd med Lars Wallin som 

är sjukvårdsregional representant i NSG stöd och utveckling.   

 

 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
o Begreppet standardiserade vårdförlopp har bytts ut till Personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp  
 

o De första förslagen på vårdförloppen har nu publicerats (SKR) och skickats ut på 

öppen remiss, höftledsartros, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kritisk 

benischemi, reumatoid artrit, schizofreni (förstagångsinsjuknande), sepsis och 

stroke. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att remisserna ska besvaras 

gemensamt från regionen.  

 

o Remissprocessen har ett mycket kort förlopp, den 6 mars ska remiss svaren skickas 

in till SKR. Följande plan ska följas: 
 

o Remissansvariga och ”remissteam” utses av divisionschefer för respektive 

vårdförlopp. 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
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o Remissteam formulerar remissvar i dialog med professionen, skickar sina svar till 

samordnare Per Söderberg, senast 26 februari  

o Remissvaren skickas till KSG-B för granskning mellan 27 februari och 2 mars  

o Remissvar rapporteras till HS-nämnden för granskning och beslut den 2 mars, för 

beslut den 3 mars 

o Remissvar skickas till SKR senast 6 mars 
 

o Utsedda remissansvariga är följande: 

 

Vårdförlopp Ansvariga i remissprocessen 

Reumatoid artrit Anna Svärd, Thomas Husmark 

Schizofreni Jeanette Hjortberg 

KOL Helén Kastemyr 

Kritisk ischemi Sverker Svensjö, Anders Hallin 

Sepsis Erik Degerman, Gabriel Domert 

Stroke TUA Martin Othozon, Magnus Bergmann 

Höftledsartros Roger Skogman, Torhild Mildenberger 
 

 

Nya Resurser – cirka 6 miljoner kronor 
 Region Dalarna får cirka 6 miljoner kronor för förberedelse och genomförande av de 

första vårdförloppen. KSG-B föreslår att medlen kan gå till följeforskning, information 

och utbildningsinsatser, uppföljning via kvalitetsregister, informationsmaterial (digitalt) 

och stöd för implementering. Då implementering av de första vårdförloppen belastar 

divisionerna olika mycket, föreslås att fördela medlen mot de divisioner som får mest 

arbetsuppgifter under 2020. Per Söderberg och Helen De La Cour (ansvarig för 

samordning av statsbidragen) upprättar förslag på budget till nästa möte.  
 

 Den beslutade projekttjänsten (1år), samordnare för vårdförloppen är under 

rekrytering, hitintills fyra sökande. 
 

 Projekttjänst inom analysenheten (2år), med uppdrag att följa processen i 

implementering av vårdförlopparbetet inhiberas, då uppföljning av vårdförloppen 

kommer ske via nationella arenor som vården i siffror och kvalitetsregister.  
 

 Verksamhetsrapport 2019 sammanställs av samordnaren, skickas till SKR senast 24 

februari. KSG-B bedömer SKR enkäten, förberedelse ”införande av vårdförlopp” till ett 

värde mellan 5 och 6 i en skala från 1 (lite) till 8 (mycket väl). Bedömningen medskickas 

i verksamhetsrapporten. 
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 Nytt från kunskapsstyrning – nationellt perspektiv 
o Det finns förslag på en ny NPO grupp, NPO Kirurgi och plastikkirurgi, beslut beräknas 

under februari. 
 

o Beslut om nya vårdförlopp: 

 KOL - vidareutveckling 

 Reumatoid artrit – vidareutveckling 

 Schizofreni – vidareutveckling 

 Sepsis på vårdavdelning 

 Stroke rehabilitering 
 

o Det har inkommit 16 nya förslag på nya vårdförlopp, bedömning om start kommer 

göras senare under året (lista på förslagen, se mötes-PP bilder som bilaga) 

 

 LPO och LAG grupper,  
o Genomgång av aktiva och påbörjade LPO grupper. 

 RPO Cancer och Primärvårdsråd är aktiva 

 Barn-unga, psykisk hälsa, äldres hälsa och hjärt- och kärl är under uppstart. 

 

o Prioriterat är uppstart av LAGar, där det i närtid kommer vårdförlopp 

 

 Kvalitetsregister 

o Tobias tar upp frågan om kvalitetsregister, att någon form av samordning måste ske 

utifrån krav på uppföljning av vårdförloppen. Ett förslag, att planera in en 

workshop, bjuda in lokala företrädare för kvalitetsregister inom regionen (Tobias, 

Jeanette & Per ansvarar).  

 

 Brukarmedverkan  
o Region Dalarna har samma ersättningssummor för brukardeltagande i 

utvecklingsarbete som den sjukvårdsregionala ersättningen. 

 Vid deltagande i LPO eller LAG ersätter Region Dalarna uppdragen enligt 

fastställd ram (information och blanketter finns på kunskapsstyrningssidan 

INTRA) 

 Vid deltagande i RPO eller RAG ersätter Samverkansnämnden (finns 

information på samverkansnämndens hemsida)    

   

 NKK  
o NKK - Kunskapsstödet ägs och förvaltas av regionerna som en del av Nationellt 

system för kunskapsstyrning. Pågående utvecklingsarbete stöds av SKR på uppdrag 

av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). Läs mer på SKR,  



  Datum Beteckning/diarienr 

Kunskapsstyrning 
Beredningsgrupp KSG-B 2020-02-10  
Per Söderberg 

  

 

  

 
  Postadress       Besöksadress                  Telefon                               

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

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard

/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html 

 

o Eva Nordin Olsson är regionens kontaktperson för arbetet med NKK. För uppkomna 

frågor kring NKK kan Eva bjudas in till dialog med KSG-R. 

 

 Övriga frågor 
 

o I höst kommer en utvecklingskonferens hållas i Göteborg, 3-4 november, ”Hälsa 

Vård Omsorg” Svenska Mässan. Det finns avsatta medel sjukvårdsregionalt för fem 

personer att delta från Region Dalarna (intresse kan meddelas till Per). 
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskonfe

rens2020halsavardochomsorg.29664.html 

 

o Ett arbetsrum på INTRA har installerats, där all information om kunskapsstyrning kan 

sparas t.ex. mötesanteckningar, styrdokument, blanketter etc. 
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000103 

 
o Omvårdnadsrådet kommer i augusti genomföra en SBU utbildning, två dagar, med 

syfte att fördjupa kunskaper om SBU:s metod för att göra systematiska översikter 

eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter. KSG-B ledamöter 

bjuds in till denna utbildning. 

 
o Nästa möte KSG-R, måndag den 16 mars, 13.00 – 15.30, lokal Impulsen, 

Regionkontoret, Falun   
 

 

Per Söderberg 

Samordnare för Kunskapsstyrning 

Region Dalarna 

 

Mötets PP bilderna som bilaga 3  

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskonferens2020halsavardochomsorg.29664.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskonferens2020halsavardochomsorg.29664.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskonferens2020halsavardochomsorg.29664.html
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000103

