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Mötesanteckningar Barn och ungdomars hälsa 

Datum 2020-01-22 

Plats Länssjukhuset i Kalmar  

Närvarande Petra Hornstra, Charlotte Olsén, Anders Palm, Catrin Furuhjelm 

  Erik Wejryd, Fredrik Lundberg, Maria Ekelund, Tina Engström

 Helen Lindholm, Birgitta Petersson, Carolin Albrecht,  

 Ann Wikh, Karina Wahl  

 

 

1. Föregående mötesanteckningar 

Genomgång av föregående mötesanteckningar.  

Beslut: Mötesanteckningarna läggs till handlingarna.  

2. Hemsida för RPO barn och ungdomars hälsa 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44892 

Här hittar man även en länk till äldre protokoll och tidigare årsrapporter  

3. Rapport kunskapsrådet 

Petra presenterade organisationsskissen och vilka som ingår i Kunskapsrådet för hälsa 

och rehabilitering. Det är kunskapsrådet som ger RPO i uppdrag att skriva årsrapport 

2019. 
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4. Handlingsplan 

Handlingsplan 2019 behöver uppdateras. Inriktningen i den aktuella versionen gäller 

fortsättningsvis men tydligare kan framgå att målet är bästa möjliga hälsa och vård för 

barn, Vi vill också ha med något om Nära vård och Patientkontrakt samt vikten av att 

satsa på barnsjukvård. 

Beslut: Petra skriver ett förslag som vi fastställer vid nästa videomöte 12 mars 

5. Årsrapport 

Direktiv för årsrapport 2019 finns publicerad på Sydöstra sjukvårdsregionens 

webbplats: https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=24631&nodeId=44969. Där finns 

information om vad årsrapporten ska innehålla. Sista inlämningsdag är den 25 mars. 

Rapporterna ska sedan presenteras vid kunskapsrådets möte den 1 april.  

 

Utöver årsrapporten används en ny presentationsmall som är tänkt för översiktlig 

presentation i samband med Kunskapsrådens möten eller andra möten där RPOs arbete 

finns med på agendan. Mallen ersätter inte handlingsplanen eller årsrapporten utan ska 

användas som stöd för att kortfattat kunna beskriva status i de aktiviteter som finns i 

handlingsplanen.  http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44969 

 

Vi diskuterade de arbetsgrupper som finns och hur uppdragen till dem är formulerade. 

Mycket av arbetet i grupperna har hittills handlat om data till årsrapporten. Neo 

arbetsgruppen efterfrågar mer konkreta uppdrag från RPO att arbeta med. 

 

Beslut: Den aktuella årsrapporten blir i stora drag oförändrad i innehåll jämfört med 

tidigare.  
 

6. Rapport NPO 

Genomgång av sammanställning från Simon Rundqvist: 

Egna nationella arbetsgrupper (NAG) 

BHV är igång och har haft sina första möten. Eva Waerme, ssk i Eksjö är sydöstras 

representant. Ordförande Kristin Lindblom, BHV ÖL Dalarna 

Långvarig smärta hos barn och ungdomar bildat. Räknar med första möte i mars/april. 

Karin Berg, ssk Linköping sydöstras representant, även patientrepresentant Madeleine 

Beermann, Jönköping finns med. Ordförande Eva Gåve sjukgymnast Uppsala 

Migrän: arbete med uppdragsbeskrivning pågår. Sköts tillsammans med NPO 

nervsystemets sjukdomar 

Behandling av barnfetma: Uppdragsbeskrivning påbörjas nu. Sker i nära samarbete med 

Socialstyrelsens riktlinjegrupp och SBU. 

Andras NAG 

NPO magtarmsjukdomar: Appendicit. Inga nomineringar från sydöstra inkom. En 

barnläkare och en barnssk från Stockholm nominerades från NPO 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=24631&nodeId=44969
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44969
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NPO sällsynta sjukdomar: Komplexa vårdbehov. Christina ”Tina” Alnervik, barnssk, 

enhetschef barnhabiliteringen RJL och samordnare sällsynta diagnoser i RJL nominerad 

av NPO, samt barnläkare från Skåne (Erik Eklund) 

Vårdförlopp 

Traumatiska hjärnskador nominerade som område tillsammans med NPO nervsystemets 

sjukdomar och NPO rehab, habiliteringen, försäkringsmedicin. Planering att nästa år 

utöka till förvärvade hjärnskador 2021 men då bara för barn och ungdomar 

2021 eventuellt ADHD och svåra kroniska lungsjukdomar. Nomineras troligen till 

hösten 

Nationellt högspecialiserad vård 

Maximalt tre nomineringar per region. Socialstyrelsen ersätter arbetstid och resor. Maria 

har kollat med Simon och riktlinjer för vad uppdragen innebär finns inte. 

Avancerad barnanestesi och barnintensivvård: akutinriktad barnläkare och/eller 

barnsjuksköterska önskas. (IVA-läkare nomineras via NPO akutvård). Inga nominerade 

hittills från SÖ 

Vård av extremprematura: Förslag Neo-ssk Carina Viktorsson, Jönköping, Fredrik 

Lundberg, Linköping. 

Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn: Förslag: Charlotte Bjerde, Sjukgymnast 

Jönköping, Fredrik Ingemansson, neonatolog Jönköping 

Allvarliga blåsdermatoser 

Akuta Nationella transporter (neo-läkare/ssk, akutbarnläkare/ssk) 

ECMO (neonatolog) 

ROP (neonatolog) 

PEWS- nationell grupp kommer att ta fram ”handbok” för den nya versionen  

Fortsatt statlig satsning på kvinnosjukvården inklusive neo 

Läkemedelsverket har efter påtryckningar från NPO och BLF med flera beslutat att 

godkänna generell licens med receptuttag för M Isocef (avregistrerat) och M 

Klindamycin (långtidsrestat). Prevention barnfetma där NPO deltar börjar hitta sina 

former. Löper till 2030 

NPO deltar med program på barnveckan 

Beslut: Nomineringar ska beslutas i RPO, sker via mail. Simon måste ha namnen 

senast 14/2. 

Nationellt högspecialiserad vård: 

 Vård av extremprematurer: Inga fler förslag kom upp  

 Avancerad barnanestesi och barnintensivvård: Catrin tillfrågar akutinriktad 

barnsjuksköterska Linköping 

 Akuta nationella transporter: Fredrik tillfrågar Henrik Pettersson, Andreas 

Selander, Carina Tränkner Linköping. ROP: Fredrik tillfrågar neoläkare Linköping  
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7. KPP 

Lisa Engblom, ekonom från Kalmar gick igenom grunderna i KPP (kostnad per patient) 

och vilka data som kan fås fram ur den nationella databasen. Diskussion om 

möjligheterna att i RPO benchmarka och lära av varandra utifrån KPP-data. Obesitas 

nämndes som ett möjligt område. 

 

Beslut: Petra tar kontakt med Barn- och ungdomsenhetens utvecklare Anna Larsson i 

Jönköping som gör masterarbete om obesitas för att se om KPP kan inkluderas i hennes 

arbete och vara till nytta för fortsatta analyser i sjukvårdsregionen. 

8. Oväntade dödsfall hos barn 

Maria presenterade pågående arbete i Jönköping med att hitta former för samråd med 

polis, åklagare och rättsmedicin vid oklara dödsfall hos barn. Från andra orter inget 

upplevt problem med samverkan.  

 

Beslut: Övriga undersöker om Barnahus arbetar med ärenden där barn avlidit under 

oklara omständigheter och rapporterar vid kommande möte. 

9. Utvecklingskonferens för hälsa/vård och omsorg 

http://konferens.skl.se/utvecklingskonferensen2020/program.html 

Förslag att arbetet med Nationell PEWS presenteras. Flera från barnkliniken i 

Jönköping planerar att åka. 

10. Ordförande skap RPO Barn och ungdomars hälsa 

Beslut: Petra Hornstra åtar sig uppdraget under ett år.  Tack Petra! 

11. RPO:s framtida arbete 

Under dagen har det framkommit behov av att gruppen lär känna varandra och arbetar 

igenom syfte och mål samt arbetsformer. 

 

Beslut: Internat planeras 7-8 oktober på Fredensborg. Verksamhetschefer/MLA dag 

från dag 1 och dag 2 ansluter verksamhetsutvecklare. Varje klinik bekostar sina 

deltagare. Veronica preliminärbokar 

12. Arbetsgrupper 

Rapporterades inte utöver behovet att tydliggöra uppdrag. 

13. Restnoterade läkemedel 

Stort problem i vardagen, I Region Östergötland finns numera regionlicens för Isocef 

som omfattar även primärvård. 

 

Beslut: Vi önskar att NPO fortsätter driva frågan aktivt 

 

http://konferens.skl.se/utvecklingskonferensen2020/program.html
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14. Verksamhetsutvecklarnas punkt 

Man har gått igenom mätetalen till årsrapport för att möjliggöra jämförbara data. Man 

har diskuterat barnanpassad vård och NOVA board har visats upp. 

15. Nästa möte 

Videomöte 12 mars klockan 10.00–12.00. 

 

 

Vid anteckningarna 

Maria Ekelund 

Tillfällig sekreterare 


