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 Mötesanteckningar från möte med RMPG barn  
 
Dag: Onsdag 
Tid: 2019-03-26  Kl: 09.00-11.00  
Plats: Videomöte  
 
Närvarande:  
Charlotte Ohlsén, Landstinget Kalmar  
Catrin Furuhjelm, Region Östergötland   
Maria Ekelund, Region Jönköpings län  
Simon Rundqvist, Region Jönköpings län 
Tobias Ekenlie, ordförande Region Östergötland  
Petra Hornstra, Landstinget Kalmar 
 
 

1. Föregående protokoll.   

Beslut: Protokollet lades till handlingarna. 

 

2. Kunskapsråd. Tobias har deltagit i möte med nybildade kunskapsrådet 

Rehabilitering och hälsa som ligger under Regionsjukvårdsledningen och ska 

motsvara NPO-organisationen. Nästa årsrapport förväntas spegla det bredare 

uppdraget som RMPO har.  

Beslut: Varje län bjuder in representanter från Barnhälsovård till mötet i september. 

Barnhälsovården får själva bestämma om en eller två representanter ska skickas 

beroende på hur organisationen ser ut med verksamhetschef och/eller medicinskt 

ansvarig. 

 

3. Årsrapporten 2018. Tobias håller på att färdigställa denna. En del data behöver 

korrigeras, t ex data för allergivaccinationer där även perorala vaccinationer ska 

inkluderas och där det är antalet patienter som ska rapporteras. En första version av 

årsrapporten kommer för genomläsning under veckan.  

   

4. Handlingsplan 2019: Uppdrag från NPO att lyfta fram 3-5 viktiga frågor som 

RMPO ska arbeta med under året.  

Förslag:  

 Kvalitet och tillgänglighet,  

 Lika vård (inklusive bakjourskurs) 

 Ekonomi-effektivisering.   

 Barnkonventionen 2020.  

Beslut: Tobias sammanfattar i en handlingsplan.  
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5. Bakjourskurs. Förslag att använda deltagare som kursledare. Kursstart preliminärt 

i oktober 2019. En del administrativt jobb inklusive att boka föreläsare behöver 

göras omgående. Deltagare: Västervik 2, Kalmar 2, Norrköping 3-4, Jönköping 2-3, 

Linköping 5-6. Eventuellt blir det platser som kan erbjudas Kronoberg.  

Beslut: Torsdag och fredag är lämpliga kursdagar. Tobias kontaktar Klinikum för 

administrativt stöd. Anders Palm tillfrågas av Charlotte att dela ansvaret med 

Tobias. 

 

6. Ordförandeskapet RMPO. Tobias har varit ordförande i två år. Enligt nya 

riktlinjer ska ordförande utses av Kunskapsrådet och väljas på två år.  

Beslut: Stort förtroende finns för Tobias som också kan tänka sig att sitta kvar som 

ordförande vilket Kunskapsrådet ska informeras om. 

 

7. NPO-frågor. Rapport från Simon Rundquist: 

 Nivåstrukturering: Bruttolista med 23 områden med behov av 

nivåstrukturering har lämnats in till Socialstyrelsen. 8 områden är 

prioriterade varav neonatologin är en. Ett första möte för alla NPO och 

Socialstyrelsen har ägt rum. Under hösten tillsätts sakkunniggrupper. 

 Nationella PM: Mia Wedes arbete med SKL och BLF som pågått under två 

år är nu avslutat. Cirka 45 PM är framtagna men en del är inte klara. NPO 

tar ansvar för att dela ut PM till delföreningar för att färdigställa och 

publicera. 

 Nationella FAKTA- dokument för primärvården tas fram av 

parallellorganisation kallad nationellt kliniskt kunskapsstöd, men det 

kommer efter beslut av SKL att samordnas under NPO. Exakt hur är ännu 

inte klart.  

 Seminarium på Barnveckan: Presentation av NPO, workshop. 

 Verksamhetsplaner har färdigställts och publicerats.  

 Kunskapsstyrning: Brett samarbete med många andra NPO, först ut 

gemensamt arbete med NPO neurologi om migrän och långvarig smärta.  

 

8. Studierektor neuro/hab. Föreslagen person har stöd i RMPO men det formella är 

ej klart ännu. Catrin meddelar mailledes. 
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9. Medverkan på fysiska möten  

Beslut: En representant per ort men om man inte har medicinskt ansvar bjuds även 

denne in. Simon Rundqvist är adjungerad för NPO. Till ett möte per termin inbjuds 

även verksamhetsutvecklare. 

 

10. Rehabilitering av hjärn- och ryggmärgsskadade: Ryggmärgsskada hos barn och 

vuxna är aktuellt för högspecialiserad vård. Mellannivån på barnklinik lite 

problematisk. 

Beslut: Maria rapporterar pågående arbetet från Jönköping under hösten. 

  

11. Rättsmedicin. Maria efterfrågar uppfattning om brister i kvalitet i bedömning av 

sjukdom/olycksfall hos barn. Inga sådana brister har upplevts på annat håll än i 

Jönköping. 

 

12. Arbetsgrupper- diabetes, neo, är arbetet effektivt?  

Beslut: Lokala representanter i regionala diabetesgrupper tillfrågas om sin 

uppfattning om hur hjälpsamt och effektivt arbetet är. Neo bedöms välfunderande. 

 

13. Övriga frågor:  

 Finansiering av studierektorerna behöver ses över.  

Beslut: Catrin stämmer av med ekonom och rapporterar senast vid nästa möte. 

 Nurturing care. Hur kan samhället designas för att ge barn bästa 

förutsättningar att växa upp? Tobias har hört föreläsning och tagit hem 

material, se bilaga. 

 
 

                   Vid anteckningarna 

 

 

Maria Ekelund  

  


