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Mötesanteckningar från möte med RMPO barn 
 

Dag: Tisdag  

 

Tid: 2019-05-14 Kl: 08.00-10.00  

 

Plats: Videomöte    

 

Närvarande: 

Tobias Ekenlie, ordförande Region Östergötland 

Petra Hornstra Landstinget Kalmar  

Anders Palm Landstinget Kalmar 

Fredrik Lundberg Region Östergötland 

Maria Ekelund Region Jönköpings län 

Simon Rundquist   Region Jönköpings län 

Veronica Ottosson, sekreterare   Region Jönköpings län 

 

 
 

1. Föregående mötesanteckning 
Genomgång av föregående mötesanteckningar. 

Studierektor för neoro/hab är Johan Valström, Linköping.  

 

Beslut: Mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

2.      Kunskapsråd, rapport 
Tobias har presenterat årsrapporten i kunskapsrådet.  Bifogar pp till mötesanteckningarna. 

Stora skillnader i arbetssätt inom- och mellan regionerna. Olika arbetssätt gällande besök och inläggningar 

där det är stora skillnader inom Kalmar län. Det är också olika utfall gällande antal, kvalitet och kostnad. 

Undersöka detta närmare efter sommaren då det finns mer data att titta på. Det har inte tagits hänsyn till so-

cioekonomiska skillnader och det är inte realistisk att ta med dessa skillnader i studien. 

 

Det är för stora skillnader rörande data och organisation för att kunna jämföra de olika regionerna nationellt.  

 

Beslut: Välja ett område för att hitta något gemensamt att fördjupa oss i och komplettera med mer data: 

- Kpp-data inom aktuella område 

- Besluta vilka frågor ska ställas utifrån kpp-data  

- Korrigera rapporteringen att gälla  per capita (10 000 barn).  

 

Arbetsgrupp kring astma och allergi ska startas upp. Tobias skriver ett uppdrag för astma och allergi, likt det 

som finns för diabetes, för att se till skillnader och utfall. 

 

3. Årsrapport 2018, diskussion 
Göra om tabellerna till per capita (10 000 barn).  

 
4. Handlingsplan 2019 

Fortsätta arbeta med kvalitet och tillgänglighet.  
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Barnkonventionen är ett fokusområde. Barnsäker vård har flera valt att titta på enligt Uppsalas modell.  

Diskussioner och erfarenhetsutbyte kommer ske längre fram. 

 

 
5.   MPO, Simon Rundqvist 

Viktigt att i nationella arbetsgrupper, kunskapsstyrning och kunskapsstöd påminna om att det även gäller 

barnen. Besked inväntas från SKL hur det ska förhålla sig till kvalitetsregistret.  

 

Uppstart kring nag gällande migrän och kronisk smärta för att se gap och skillnader. Uppdragsbeskrivning 

för arbetet sträcker sig från hälsofrämjande till sjukvård.  Gemensam nag utifrån MPO för migrän och neo-

natologi. Kronisk smärta behöver lyftas nationell då där finns kunskapsbrister. Smärtföreningen är kontak-

tad för att sätta samman en grupp efter det att en uppdragsbeskrivning skrivits. 

 

Det kommer att starta upp en grupp gällande fetma och övervikt där samarbetet sker med Barn och ung-

domsmedicin. Gruppen får årsuppdrag, skriver en rapport och får sedan ett nytt uppdrag. Simon skickar ut-

kast till uppdragsbeskrivning.  

 

Socialstyrelsen har valt att föreslå fyra områden, könsdysfori, osteogenesis imperfecta, svår leversvikt och 

neuromuskulära sjukdomar som första grupper kring analys avseende nationellt högspecialiserad vård. 

Varje NPO föreslår en till tre personer till varje grupp. Uppdraget till dem är att djupanalysera respektive 

område och göra en gap-analys för att se om det ska ingå i högspecialiserad vård. 

Förslag på personer lämpliga för uppdraget skickas till Simon innan den 24 maj. 

 

Socialstyrelsen har valt att börja med neonatologi-högspecialiserad vård under nästa år.  

 Ryggmärgsskador är ute på remiss. Simon skickar remissen till gruppen.  
 
6.    Bakjourskurs, avstämning, diskussion 

Fått fram ett preliminärt program med datum. Finns fortfarande platser kvar. Nyköping och Kronoberg 

har fått erbjudande om platser. Maria skickar en ny inbjudan med korrekt datum. Både ämnen och datum 

är klart inom ett par veckor. 

 

7.   Studierektorsskap, avstämning 
Johan Valström blir studierektor. Kostnader per region för studierektorer diskuterades. Förslag på att 

kostnader och tid ses över. Uppdrag om redovisning kring schemaläggning och hur tiden används ges till 

Catrin som får uppdrag att återkoppla till gruppen.  

 
8.     Arbetsgruppens uppdrag 2019 

Se över hur kommunikationen sker med arbetsgrupperna. I nuläget endast kontakt med arbetsgrupperna 

kring uppdragsbeskrivning och rapportering. Bör även följas upp under tiden uppdraget pågår. 

Kommer att ge ett uppdrag åt en allergigrupp. 

 
9.     Sommaravstämning 

Jönköping – det saknas två sjukköterskor och en undersköterska under andra semesterperioden. Läkare för 

sommaren finns.  10 stycken anställda går på föräldraledigheter till sommaren.  

Norrköping – drar ner vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist och klarar på så sätt sommaren. Några ur 

personalen byter tjänst eller går på föräldraledighet.  

Kalmar – är bemannade på sjuksköterskesidan, läkarsidan är sedan en tid underbemannat men sommaren 

löser sig. De kommer att sakna transportläkare under veckorna 31-33. 

Västervik – har några bolagsjuksköterskor i sommar. Läkare för sommaren finns. 

Linköping – neo drar ner på vårdplatser. I nuläget är det 60 tomma sjuksköterskepass vakanta under som 

marperioden. Har tre stafettläkare som finns sedan tidigare. Svårt med transporet då det är ont om ont om 

sjuksköterskor. 

10.     Övriga frågor 
a) Kurser och kongresser till ST-läkare. Större krav från Socialstyrelsen för ST-läkare att gå kurser under 

sin utbildning.  ST-läkare får specialistkompetens i samband med barnveckan eller regionala kurser. 
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Studierektor, handledare och chefer sätter samman plan för ST-läkare. 

 

11. Nästa möte 
Den 25/10, Västerviks sjukhus, hus 03, plan 2 lokal Vallmon mellan klockan 10.00 och 15.00  tillsammans 

med Barnhälsovården 

 

 

 

 

Vid mötesanteckningarna 

 

 

 

 

Veronica Ottosson 

Sekreterare  

 


