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1. Avsiktsförklaring
Stefan.F ger kort bakgrund till ny modell för nationell kunskapsstyrning och
kunskapsstöd. Sjukvårdsregionen uppfattas i många delar vara en förebild med goda
resultat och bra samarbete. Den nya strukturen för kunskapsstyrning tar sin
utgångspunkt från god vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker,
individbaserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. (Se vidare bilaga 1).
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2. Förväntan på Kunskapsrådet och innebörden av löftena till
våra invånare
Kunskapsrådets (KR) uppdrag samt arbete i förhållande till RMPO och NPO diskuteras.
Likaså politisk och tjänstemannamässig samarbetsstrukturen för kunskapsstyrning i
sjukvårdsregionen. Utgör plattform för utbyte mellan ingående RMPO samt primärvård.
KR följer upp RMPO arbete samt hanterar frågor av övergripande karaktär som inte
RMPO kan hantera enskilt. (Se vidare bilaga 1). Länk till Kunskapsrådets hemsida

3. Spelregler
Gemensam dialog kring former för samarbetet i KR. Även dialog kring ekonomiska
ramar/förutsättningar i KR för tilldelning till respektive RMPO utifrån ev behov. Finns
möjlighet till vissa satsningar avseende kompetenshöjande insatser som går utöver
verksamheternas ordinarie uppdrag. Bra om sådana satsningar har koppling till RMPO´s
arbete. Kostnader för lokaler, mat, resor etc. vid ordinarie möte i RMPO täcks inte av
dessa medel. Vidare info via dokument Kompetensmedel kunskapsstyrning.
Beslut:
- Respektive RMPO´s ordf/vice ordf deltar vid möte i KR. Dessa ersätts ej om de inte
har möjlighet att prioritera deltagande vid mötet.
- Fokus bör vara sjukvårds-/professions frågor
- Aktivt deltagande vid möten - ej ta telefonsamtal mer än i undantagsfall. Ej hantera
annat arbete via data eller mail.
- RMPO sekreterare kallas vid årets andra möte då årsrapporteringar görs.
- Primärvårdens deltagande i RMPO får utvärderas – viktigt med deltagande men också
en resursfråga då det kräver deltagande i stort antal RMPO

4. Förslag på agenda Kunskapsråd
Finns framtagen gemensam mall för agenda som dagens kallelse baseras på. Dialog
kring behov av komplettering eller justering.
Beslut:
Till kommande agendor görs komplettering med nedan punkter
- Redovisning av medicinska och omvårdnadsmässiga resultat från RMPO
- Laget runt – nuläge, pågående arbete, prioriterade frågor och områden
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5. Årshjul
Dialog kring olika teman och former för mötena i KR
Beslut:
- Möte i april (för redogörelse av RMPO´s årsrapporter) samt möte i november (för
redovisning av RMPO´s handlingsplaner för nästkommande år) planeras som fysiska
möten. Möte i februari och september för avstämning planeras som videomöte. För
2019 planeras dock de kvarvarande mötena som fysiska möten.
- Om möjligt planera för RMPO möte före KR
- Tema för de olika mötena ”Kvalitet”, ”Metoder”, ”Nära vård/Primärvård”. Vid dagens
möten planering för kommande möten enligt nedan;
September: - Kvalitet, kvalitetsregister och IT (RCC/NDR). Data från Cosmic
- Analysgruppens uppdrag - vilket stöd kan de ge till RMPO?
- Resp RMPO förbereder redovisning för sitt område (ev neurologi ang
Parkinson riktlinjer).
November: - PV tema
Februari: - Best practice/metoder

6. Genomgång av uppdragsbeskrivningar och arbetet med att
sätta upp mål
Se punkterna 1, 2 och 5

7. Avrapportering från respektive RMPO/presentation av
årsrapport 2018
Då flera av KR ingående RMPO fortfarande är i uppstartsfas redovisas årsrapporter
- Nervsystemets sjukdomar (se Bilaga 2+3)
- Lung- och allergisjukdomar (se Bilaga 4)
- Hjärt- och kärlsjukdomar (se Bilaga 5+6)

8. Handlingsplaner RMPO 2019
Redovisades (komplettering med skriftlig handlingsplan senast datum anges inom
parentes)
-

Nervsystemets sjukdomar (se Bilaga 7)
Infektionssjukdomar (se Bilaga 8)
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-

Endokrina sjukdomar (se Bilaga 9+10)
Lung- och allergisjukdomar (se Bilaga 4)
Hjärt- och kärlsjukdomar (se Bilaga 11)
Akut och perioperativ vård (komplettera senast 190615)
Reumatiska sjukdomar (komplettera senast 190615)

9. RSL
Karl.L återrapporterade sammanfattande från innehållet vid senaste RSL-mötet
(representeras av HSD samt andra tjänstemän och medicinskt sakkunniga från
respektive län)
- Dialog/rapport kring ambulanshelikopter (del av tänkt patientunderlag utgörs av fall i
behov av trombolektomi vid stroke). Fortsatt arbete med planeringsförutsättningar.
- Ordnat införande av medicinsk teknik (på samma sätt som för läkemedel). Några
områden har prioriterats för att påbörja arbete kring.
- Arbete för att se vilka ekonomiska effekter ökad följsamhet till riktlinjer skulle ha.
- Juridik och IT, hinder och möjligheter.
- Upphandlingsgruppen vill få möjlighet att presentera sitt arbete via Kunskapsråden
- Arbete pågår för alkoholfrihet inför operation (på liknande sätt som med rökfrihet) i
syfte att ge så goda förutsättningar som möjligt efter kirurgi.

10. Avstämning kommande möten
Dagens möte upplevts bra, bra få del av övrigas presentationer och arbete. Lite trevande
utifrån ny struktur. Ger tankar för det fortsatta arbetet och lärande av varande. Avspänt

11. Övriga frågor
- Fråga kring hur patientgrupper på bästa sätt kan/bör involveras i RMPO´s arbete togs
upp. Det pågår ett nationellt arbete för hur de ska involveras i
kunskapsstyrningsmodellen. De olika RMPO får anpassa metoder utifrån behov,
möjligheter och förutsättningar.
- Alternativa plats för kommande möte diskuterades. Enades om att fortsätta de
kommande 2 mötena i Nässjö. Därefter planering för att alternera platser mellan länen.

Vid anteckningarna
Håkan Samuelsson
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