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Mötesanteckningar från möte med RMPO barn 
 

Dag: Fredag  

 

Tid: 2019-11-29 Klockan: 10.00–12.00  

 

Plats: Videomöte   

 

Närvarande: 

 
Tobias Ekenlie  Region Östergötland  

Catrin Furuhjelm  Region Östergötland  

Maria Ekelund  Region Jönköpings län  

Petra Hornstra  Region Kalmar län  

Charlotte Olsén  Region Kalmar län  

Simon Rundqvist  Region Jönköpings län  

Erik Wejryd   Region Östergötland  

Veronica Ottosson               Region Jönköpings län 

 

1.    Föregående mötesanteckning 
Genomgång av föregående mötesanteckningar.  

Beslut: Mötesanteckningarna lägges till handlingarna.  

 

 

2.    Rapport NPO 
NAG för BHV är klar. NAG långvarig smärta nomineringar en vecka till. Samarbete med NAG 

smärta/NPO nervsystemets sjukdomar. NAG migrän, kunskapsglapp på barnsida. Blir en gemensam 

grupp för barn och vuxna i NPO nervsystemets sjukdomar. Uppdragsbeskrivning klar december/januari. 

NAG behandling av barnfetma, uppdragsbeskrivning januari/februari. Samverkan med prevention barn-

fetma. Stora gap mellan olika verksamheter. Arbetet kommer att startas upp till våren. Migrän och fetma 

kommer att kunna nomineras till framåt.  

 

”Noll barnfetma vid skolstart 2030” är ett preventionsarbete i samverkan mellan SweLife och sju region-

er där det eventuellt kommer att vara personkopplingar till NAG behandling.  Simon är med vid uppstart 

av detta arbete.  

Dessa nomineringar behövs:  

– NPO sällsynta sjukdomar. Förslag från oss med namn senast den 20 januari, 2020.  

– NAG långvarig smärta pågår en vecka till.  

– TAG för behandling av narkolepsi Behövs samordning kring preparaten Wakix och Xyrem. Fråga är 

ställd till Neuropediatrisk förening om en nominering.  

 

Standardiserat vårdförlopp. Regeringen har avsatt medel för SVF i sin budget för 2020 och 2021.  

Det är 10 stycken utsedda SVF. Ingen av dessa signalerar barn men under 2020 ska barn inbegripas i 

dessa 10 SVF: er.  

SVF potentiella nomineringar är traumatiska hjärnskada, barnreumatologi, barnastma, CP och behandling 

barnfetma. Nomineringsarbetet startar 1 december, 2020. För traumatisk hjärnskada kommer det att ske 
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en gemensam nominering, behandling av barnfetma kanske blir färdig först 2021 på grund av evidensen 

och barnastma är lockande då det är en stor grupp patienter. Diskussioner fördes kring allvarlig lever-

sjukdom och allvarlig njursjukdom, vad kan göras central och vad ska göras perifert. Beslut om kom-

mande SVF kommer att bli slutet av januari eller i början av februari.  

 

Nationell högspecialiserad vård. Följande har tillsatta grupper: osteogenesis imperfecta, neuromuskulära 

sjukdomar och könsdysfori.  Moyamoya, fosterterapi, PIGD, hjärtsjuka mammor och ryggmärgsskador är 

på gång att tillsätta grupper.  

 

Förslag på områden från Socialstyrelsen inför omgång 2 är: högisoleringsvård, svåra kroniska lungsjuk-

domar hos barn, stamcellstransplantation, avancerad barnanestesi och barnintensivvård av extremt pre-

matura barn och ECMO. Avancerad barnanestesi kommer att behöva vara ett eget område. Transportfrå-

gan är nominerad från barn och gäller hur det ska samordnas nationellt. Akuta neonatala transporter är ett 

mycket angeläget ämne.  

Extremprematurerna är viktiga för vår region att bevaka men alla områden känns rimliga utifrån ett nat-

ionellt perspektiv.  

 

Övrigt 

Mycket som kopplas till Barnhälsovården, Barnrehabilitering och barnmedicin bör samarbeta mer. Pro-

blem att rehabilitering och habilitering inte är kopplade till barnmedicin (ser olika ut i våra regioner).  

Habiliteringen har ett eget RMPO.  

 

Beslut: Förslag på nomineringarna kan fortsätta att kan ske via mail  

 

Simons PP bifogas mötesanteckningarna.  

     
 

3.    Handlingsplan 2019 
 

a) Kvalitet och tillgänglighet 
Arbetet görs mest i våra arbetsgrupper.  

 

b) Lika vård 
Hänger ihop med kvalitetsmått. Det praktiska arbetet sker i våra RAG. 

 

c) Ekonomi-effektivisering 
Inriktningsfråga till nästa årsrapport. Starkt önskemål om att följa kpp inom patientgrupper även om det 

inte går att få in data från alla områden. Börja titta där det finns data kring kpp. Blir en inriktningsfråga 

till nästa årsrapport. 

 

d) Barnkonventionen 2020 
Erik - Barncentrerad vård, granska och bli granskad av en annan avdelning. Svårt att hitta någon som 

man ligger i fas med.   

Maria – verksamhetutvecklare i våra regioner har haft kontakt och granskningen borde vara görligt efter 

sommaren 

Charlotta – samarbete med Visby där Kalmar kommit längre. Arbetet ligger på avdelningscheferna.  

Petra – samarbete med Växjö. Granskning innan sommaren och därefter görs en rapport. De ska även 

göra utbildningen från SKR om barnrättsarbete.  

Catrin – inget sjukhus som granskar. Utbildning av barnrättsombud under hösten och de har gjort en 

handlingsplan. Barnrättsombuden planerar utbildning v.5 för personal. Kopplade ett barnrättsombud 

kring rutiner kring sövning av barn och i hur stor utsträckning föräldrarna ska vara med. Planerar att 

koppla på barnrättsombuden mer i olika beslut framåt för att på bästa sätt följa barnkonventionen.  

Veronica – i region Jönköpings län finns drygt 200 barnrättsombud vilka är spridda i de olika verksam-

heterna. Arbetet har sin grund i barn som anhöriga och har fortsatt under åren. Ett aktivt arbete pågår 

kring barn som anhöriga och en gång per år är det en utbildningsdag för nya barnrättsombud och två 

gånger per år är det nätverksträffar för barnrättsombuden.  
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4.      Årsrapport 
Rapporten skrivs utifrån en mall och skickas till kunskapsrådet. Rapporten är intressant för både politiker 

och tjänstemän på ledningsnivå. Svårt att hitta riktigt bra kvalitetsmått.  

 
5.      Ordförande 2020 

Kunskapsrådet godkänner ordförande med RMPO utser själva representant. Tidigare har ordförande valt 

till obestämbar tid kanske vore det bra att tidsbegränsa ordförandeskapet. Förlag framkom på att utse 

även en vice ordförande eller ett ambulerande ordförandeskap som en kortsiktig/tillfällig lösning.  

              Tobias tar med detta till kunskapsrådet.  

 
6.    Bakjourskurs 

Bra utvärderingar på kurserna. Nu är det 11 stycken som går kursen. Nu är det m,aria och Tobias som är 

ansvariga för bakjourskursen och vi behöver hitta nya ansvarig för kursen till nästa omgång.  

Beslut: Hålla kurs vartannat år så nästa tillfälle blir 2021.  

 

7.     Arbetsgrupper 
 Rapporterades inte.   
  
8.     Goda exempel/förbättringsarbeten 

Linda-Marie Rönnqvist, fritidsavdelningen, på tekniska förvaltningen i Värnamo och projektledare, be-

rättar om arbetet kring Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV). 

Visionen med HUV är att alla barn och ungdomar (0-25 år) i Värnamo kommun ska ha en hälsosam och 

aktiv livsstil. HUV involverar alla som finns i barns och ungdomars miljö och utgår från fyra fokusområ-

den: fysisk aktivitet, mat, sömn och återhämtning och psykiskt välbefinnande. HUV involverar alla som 

finns i barns och ungas miljö: offentliga aktörer, privat näringsliv, föräldrar och föreningsliv. Bygger 

samverkan och nätverk med olika verksamheter för kunskapsspridning nära barnet och via föräldrarna.  

Svårt att hitta nationella mätningar utifrån de fyra fokusområdena. Dialog kring evidensbyggande och 

forskning med hälso- och sjukvårdsledning inom Region Jönköpings län.  

  

 Linda-Maries PP bifogas mötesanteckningarna.  

9.          Övriga frågor 
Ny funktion i 1177 där det går att skriva in data inför nybesök. Vore bra att kunna lägga in andra listor i 

1177 för att slippa pappersblanketter. MVC har använt och upplever sig kunna fokusera på det som är 

viktigt för patienten. Inte systematiskt utvärderat ännu. I Växjö används tjänsten i deras  

endometriosskola.  

 

Maria lyfter problemet kring oklara dödsfall hos barn och hur dessa utreds. Det är viktigt att följa upp och 

försöka förstår om dödsfallen kan förebyggas. Man kommit långt med det här arbetet i många andra län-

der. Vi tar upp detta som en punkt vid nästa möte med RMPO Barn och ungdomars hälsa.  

 

Petra och gruppen tackar Tobias för gott jobb som ordförande i gruppen.  

 

11.         Nästa möte 
Vi ses i Kalmar den 22/1 mellan klockan 10.00 och 15.00. Då kommer även verksamhetsutvecklarna bju-

das in.  
 

 

 

 

Vid mötesanteckningarna 

 

 

 

 

Veronica Ottosson 

Sekreterare  


