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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och 

sinnen 

Datum 2019-09-13 

Plats Hotell Högland, Nässjö  

Närvarande Ninnie Borendal Wodlin, Robert Ring, Karl Landergren, Jan-

Erik Karlsson, Tatiana Jaklovska, Catrin Fernholm, Micael 

Edblom, Christoffer Martinelle 

 

Frånvarande Cecilia Gunnarsson, Mara Kosovic, Carl Anjou, Fredrik Enlund Therese 

Silvander 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Från barnhabilitering till vuxenvård (Punkt 3) 

Bilaga 2: Presentation organnätverk (Punkt 5) 

Bilaga 3: Skrivelse till RSL om behov av ledningsstöd för bilddelning (Punkt 5) 

Bilaga 4: RMPO tandvård – strategiska mål (Punkt 5) 

 

1. Inloggning 

Ninnie hälsar välkommen till sammanträde med Kunskapsrådet diagnostik och sinnen, i 

fortsättningen KR.  

Detta är Ninnies första sammanträde som ordförande. En presentationsrunda genomförs.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter finns på föregående minnesanteckningar som läggs till handlingarna.  

 

3. Information om två projekt som bör få sjukvårdsregional 
spridning 

 

Övergångsprojektet (från barn till vuxen med sällsynt diagnos)  
Se bilaga 1 

  

I Cecilia Gunnarssons frånvaro redogör Robert Ring för projekt ”Från barnhabilitering 

till vuxenvård” från Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) avseende övergång från 
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barn till vuxenvård för patienter med komplexa vårdbehov. Presentation och slutrapport 

bifogas.   

Habiliteringen för barn respektive vuxna är de verksamheter som främst berörs. RMPO 

barn respektive RMPO rehabilitering/habilitering/försäkringsmedicin kan vara en 

lämpliga att ha dialog och sprida resultat och erfarenheter från projektet med till en 

början.  

______________________________________________________________________ 

Beslut: Robert Ring informerar Cecilia Gunnarsson, CSD, att KR rekommenderar att ta 

med frågan till RMPO barn respektive RMPO rehabilitering/ habilitering/ 

försäkringsmedicin.  

 

-  Habiliteringsprojekt som drivs i Jönköping riktat mot vuxna män för jämlik vård 

 
Frågan tas tillbaka, oklart var den kommer ifrån. Christoffer Martinelle ser över. 

  

4. Projekt kring uppföljning av fast vårdkontakt vid Noonans 
sjukdom – tillgång till journaluppgifter från alla tre regionerna 

 

Frågan backas. Christoffer Martinelle kollar upp.   

 

Tillgång till varandras journaluppgifter är en generell fråga. Arbete pågår inom eSpir. 

Detta område utgör ytterligare ett behov som kan lyftas till RSL.  

5. Avrapportering från respektive RMPO och NPO - Inkl. 
avstämning av handlingsplaner 

 

Genomgång från samtliga RMPO:s handlingsplaner görs. Handlingsplanerna biläggs, 

nedan en kort sammanfattning av respektive RMPO:s genomgång.  

 

RMPO Sällsynta diagnoser:  
 

Robert Ring redogör för Sällsynta diagnoser. RMPO Sällsynta diagnoser är relativt 

nybildat (2019), och mycket aktiva i NPO arbetet. Två NAG är tillsatta: NAG register  

som RCSO (Registercentrum Sydost) projektleder och NAG syndrom med komplexa 

vårdbehov (CSD). Presentation biläggs.  
 

RMPO medicinsk diagnostik:  
 

- Radiologi se bilaga 2 och bilaga 3 

Inom radiologi finns sedan ett par år en fungerande RAG med aktiv samverkan.  Fyra 

kompetens/organnätverk har etablerats med representanter från alla nio sjukhus inom 

SÖSR för att utveckla och arbetsfördela radiologiska granskningar med hjälp av 

telemedicin (se bilaga 2). På så sätt kan specialistkompetens utvecklas och vidmakthållas 
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på även de mindre sjukhusen. En förutsättning är att teknik- och juridikstöd finns för att 

sömlöst kunna dela information- och bilder. RAG Radiologi har tagit fram en skrivning 

(bilaga 3) till KR och RSL då det behövs stöd från huvudmännen för att möta upp kring 

IT- och juridiska frågor.  

 

- Molekylär diagnostik 

Inom molekylär diagnostik håller Genomic Medicine Center, GMC, på att etableras 

inom SÖSR. Ledningsgrupp och arbetsgrupper finns etablerade, styrgrupp är på gång. 

För att det ska kunna bli ett center krävs en strategisk satsning från huvudmännen såväl 

finansiellt som kompetensmässigt då tekniken är under snabb utveckling och det kräver 

mycket ny kompetens.  

 

- Regionala arbetsgrupper 

Sju RAG är etablerade (RAG Radiologi (2018), RAG Patologi, RAG 

Molekylärdiagnostik, RAG Klinisk kemi, RAG Immunologi, RAG Mikrobiologi och 

RAG Transfusionsmedicin). Intresset från de olika specialiteterna har varit stort för att 

etablera RAG med koppling till RMPO och den nya nationella kunskapsstyrningen. 

Tack vare att behoven har kommit underifrån har det har varit en snabb och positiv 

respons och utveckling av RAG. 

  

Handlingsplaner finns i bifogad skrivelse och presentation.  

 

Övrigt: Beslutsstöd (Iguide) för remittenter vid val av undersökning av radiologi har 

varit uppe för nationell diskussion i NPO medicinsk diagnostik där inriktningsbeslut är 

fattat att implementera Iguide. Frågan lyftes ursprungligen av radiologiska föreningen 

och Jönköping är pilot för utveckling och införande. Uppfattningen så här långt är att det 

fungerar bra.  
 

RMPO ögon  
 

- Kapacitets- och produktionsplanering  

Inom SÖSR, och framförallt Östergötland och Jönköping, arbetar man med införande av 

kapacitets- och produktionsplanering.  

 

- Digitalisering - AI inom ögonsjukdomar 

AI inom ögonsjukdomar gör stora kliv, framförallt bilddiagnostik för retina. Det finns ett 

flertal studier med algoritmer som används för tolkning av diabetesbilder, med system 

att utföra diabetesscreening. Detta har visat mycket god träffsäkerhet. Nu har man 

rapporterat om ett stort projekt i Singapore som kommer att testa automatisk 

diabetesscreening av ögonbotten i stor skala.  

 

Det finns algoritmer som kan avläsa och tolka OCT bilder (tomografi av näthinnan) och 

föreslå diagnoser, främst i forskningsstadium (Wiens universitet) men det finns också ett 

kommersiellt program som tillåter automatisk avläsning och diagnostisering av en OCT 

bild genom en smartphone. 

 

- Rätt använd kompetens 
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Sjuksköterskeledda glaukommottagningar finns i Östergötland, ses över i Jönköping och 

Kalmar. 

 

- Tillgänglighet  

Generellt är tillgängligheten relativt bra men fortsatta utmaningar i Östergötland. Att 

arbeta bort en kö tar mycket resurser samtidigt som det kontinuerliga behovet ska mötas. 

Ett samarbete med Capio finns i Östergötland och Kalmar vilket minskat köerna. 

 

- Kompetenskartläggning 

Görs gemensamt i SÖSR. Det går åt rätt håll men är sårbart. 

 

- Kunskapsbaserad vård 

Ett samarbete sker med andra NPO:er, bland annat NPO endokrina sjukdomar. Det finns 

14 nationella arbetsgrupper. Första uppdrag för dem är omvärldsbevakning kring 

områden där det är ojämlik vård. Nationell priolista ses över och arbetas med. NPO 

kommer att träffa de olika NAGgarna i samband med den nationella ögonläkarmötet i 

oktober. 

 

- Kvalitetsregister  

Befintliga register ses över samt förslag av nya. T ex saknas glaukom, där man nu 

samlar enkätsvar över patientflödet under 1 vecka. 

 

- Förebyggande och hälsofrämjande  

Screening ögonbotten är ett exempel. Samarbete via pilotprojekt sker inom Östergötland 

med primärvården där ögonbottenkameror placerats på vårdcentraler. Syftet har varit att 

patienten ska kunna screenas med ögonbottenfoto i samband med besök hos 

diabetessköterska. Glaukomscreening hos optiker pågår som forskningsprojekt.  

 

- Projekt Jönköping – kontaktcenter  

Ett motsvarande kontaktcenter för hantering av bokningar/avbokningar, 

remissbedömningar etc för ett bra flöde pågår som projekt i Jönköping med syfte att 

effektivisera nyttjandet av befintliga resurser och därmed minska i köerna.  
 

RMPO öron näsa hals 
- Vårdgaranti 

Alla sjukhus visar sjunkande tendens gällande vårdgaranti men ligger över rikssnitt. 

Vårdgarantin uppfylls inte. Handlingsplaner har tagits fram i respektive sjukhus. Det är 

också beroende av operationskapacitet och narkosresurser. 

 

- Tungbandsklippning  

Tungbandsklippning har blivit en aktuell fråga via tryck från sociala medier. Det har skett en 

ökning av önskemål från föräldrar inom denna grupp som gjort valfrihetsremiss till det 

privata alternativet i Danderyd. Den offentliga vården har ändå att hantera administrationen. 

Inflödet är så högt att det krävs gemensam hantering med gemensamma riktlinjer 

kommunicerad med logopedin, primärvården och tandvården. Patientinformation finns. Det 

är kostnadsdrivande att erbjuda vård externt, så behov finns att hålla igen detta. Alla 

tungband behöver inte heller klippas.  
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- RAG 

Finns inom fyra områden och är samma som nationella arbetsgrupper. Det har uppfattats 

som bra att träffas i sjukvårdsregionen kring olika specialiteter.  

 

- Sömnapné  

Nationellt vårdprogram ska komma. Detta drabbar ofta yrkesverksamma varför det ligger 

mycket samhällsekonomi i detta. Området är kopplat till primärvården. 

 

- Jämlik förskrivning hörselhjälpmedel.  

Gå från försäljning av hörselprodukter till förskrivning. Prioriteringar kommer att behöva 

göras.  

 

- Tillgänglighet en utmaning.  

Köerna har ökat de senaste åren. Nyanlända överrepresenterade i väntelistan.  

 

RMPO tandvård  
Se bilaga 4 

 

Handlingar bifogas, se bilaga 4.  
 

Övrigt 
 

Gällande handlingsplaner och årsrapporter är återkoppling viktigt. Kunskapsråden har en viktig roll 

i att hantera den här frågan. SÖSR är en samverkansyta, linjen finns på hemmaplan, men det är 

viktigt att RMPO känner återkoppling.  

 

6. Årshjulet (och tidplan för nästa år) 

Syftet är att göra det enkelt och ge en ram till arbetet. Kunskapsstyrning är en kontinuerlig process – 

uppdatering av verksamhetsplaner och årliga revideringar kan vara något att fundera vidare över. 

Vad är funktionellt för grupperna?  

 

En struktur att adressera sina frågor är viktigt och en framgångsfaktor.  

Det behöver också utvärderas framöver vad som är användbart respektive merarbete.  
 

7. Återkoppling från RSL 

Ansökningsprocess för nivåstrukturering ska göras som en gemensam ansökning för SÖSR. 

 

Det finns möjlighet att använda metodrådet. De har begränsade resurser men det finns möjlighet att 

bjuda in till kunskapsråden.  

 

Helikopterutredning är på gång. 

 

En gemensam universitetssjukvårdsstrategi. En kartläggning hur det ser ut i RMPO är påbörjad (av 

Jan-Erik). Förfrågan går ut till sekreterarna. Intentionen är att stärka kopplingen till universiteten.   
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8. Övriga frågor  

Kompetensmedel – Vad ska de vara till?  
 

Det finns av historiska skäl en pott för kompetensmedel, ursprungligen för kirurgi. Denna pott testas 

att läggas ut på de fyra kunskapsråden för ”kompetensstödjande insatser”. Vad detta är, är inte 

definierat. Till nästa år ska kunskapsråden få att sätta en budget. Eventuellt kan ordförandena för 

kunskapsråden prata ihop sig kring definition. Frågan tas upp i RSL. Mall för ansökan saknas. I år 

handlar det om att beskriva vad det är som önskas göra. Information till RMPO bör gå ut.  

9. Utloggning 

Nästa möte 27 november kl. 9 – 11, videomöte 

Våren 2020 

12 februari, video 10 – 12 

23 april, fysiskt 10 – 13, i Jönköping  

Inbjudan med videolänk går ut för videomötena.  

 

 

Vid anteckningarna 

Christoffer Martinelle 
 


