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Mötesanteckningar Barn och ungdomars hälsa 

Datum 2020-03-12 

Tid 10.00-12.00 

Plats Videomöte  

Närvarande  Petra Hornstra, Charlotte Olsén, Catrin Furuhjelm, Erik Wejryd, 

Maria Ekelund och Simon Rundqvist 

 

 

1. Föregående mötesanteckningar 

Genomgång av föregående mötesanteckningar.  

Beslut: Mötesanteckningarna läggs till handlingarna.  

2. Rapport NPO 

Verksamhetsplanen för alla NPO finns att hitta på SKR:s hemsida. Finns en del som berörs 

barnområdet som inte ligger i vårt NPO.  

Bifogat: Sammanfattning av planerade insatser 2020 i nationella programområden och nationella 

samverkansgrupper 
 

NAG 
BHV - är igång och Eva Waerme är ordförande i den gruppen.  

Långvarig smärta - är bildad med Karin Berg som ordförande och har uppstart med videomöte 

inom kort.  

Migrän - uppdragsbeskrivningar snart klar för att sedan kunna påbörja nomineringar.  

Behandling av barnfetma – uppdragsbeskrivning pågår. Arbetar tätt med Socialstyrelsen och en 

förstudie pågår kring framtagande av riktlinjer vilka kommer riktas till sjukvårdsregioner som i sin 

tur formulerar riktlinjer att använda i patientmötet. 

NAG matallergi - (under NPO lungsjukdomar) är bildat där två barnallergologer ingår. 
 

Andra behov 
Det kommer inte att startas upp några nya arbetsgrupper under året. Fråga framkom hur man ska 

arbeta med uppgivenhetssyndrom. Simon stämmer av med Socialstyrelsen och återkommer. 

Två frågeställningar diskuterades: 

Barnhabilitering - Hur hanterar vi barnhabiliteringen i NPO sammanhang? Svaret blev att  det 

hanteras så som det blir lämpligt på de olika klinikerna. 

Barnneurologi. NPO nervsystemets sjukdomar vill gärna ha ett NAG barnneurologi med oss. Vårt 

NPO är tveksamma. Hur ser vi på det? Svaret blev att det inte ska bli en egen NAG och inte under 

vuxna. 
 

 

 

Prevention barnfetma  
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FoU-direktörer i sju universitetsregioner tog ett initiativ kring barnfetma och prevention. Vinnova 

finansierar arbetet till 50 % och  SweLIFE driver arbetet med koppling till NPO-Barn och 

ungdomars hälsa. Flera NPO har visat intresse, bland annat Kvinnosjukdomar och förlossning samt 

Hälsofrämjande. 

 

För att vårt NPO ska hitta sin roll i arbetet framåt har Simon varit verksam kring detta initialt. Vi 

kommer att vara aktiva i arbetet kring Best practice och Sven-Arne Silverdahl från Umeå kommer 

vara kontaktperson och fasas in när nu Simon fasas ur det arbetet. Det är ett projekt till 2030 om en 

nollvision kring barnfetma där det kommer en  delrapport 2025. NAG Barnhälsovård kommer att 

fasas in i arbetet och när det blir en NAG Behandling av barnfetma är det viktigt att vi knyter 

kontakt med dem. Viktigt att skilja mellan behandling och prevention. Kunskap kring detta förs in i 

Kunskapsstyrningen efter hand. SKR och Socialstyrelsen är välinformerade kring detta arbete.   
 

NHV  
Grupper håller på att bildas och extremprematurerna är av intresse för oss.  

Remisser är ute till regionsjukvårdsledning och universiteten. Om NPO ska skriva något bör det 

förankras med RPO men RPO svara inte själva. Nya områden utses till nästa år av Socialstyrelsen.  

NAG har inte nominerat till stamcellstransplantation. Ifrågasatts om inte barn också ska inbegripas. 

Socialstyrelsen har ringt upp NPO och frågat om att titta på icke maligna orsaker till 

stamcellstransplantation och fått svar att det fungerar bra och behöver inte tas upp. Eventuellt 

kommer frågan att tas upp igen och då kommer man att titta på allt och inte endast de icke maligna. 

Viktigt att se det som en helhet men barn för sig och det kan behövas en samsyn i landet.  
 

Personcentrerat samordnat vårdförlopp 
Riksdagen beslut att man ska ha personcentrerat samordnat vårdförlopp för cancervården. 

Socialstyrelsen har bett om nomineringar för det. Där var inget som direkt berörde barn men det 

vore bra att se till att barnområdet får del av satsningen. Förvärvad hjärnskada är avgränsat till 

traumatisk hjärnskada för att sedan kunna vidga det längre fram. I det arbetet är det tre NPO som 

samarbetar och Sydöstra sjukvårdsregionen kommer troligen och få processledarskapet (arbetstid 50 

% så en separat processledare kan behövas).  Nominering av en arbetsgrupp kommer att ske på 

samma sätt som andra arbetsgrupperna. Vår grupp uppmanas att fundera vilka vi har som vi kan 

nominera gällande  neurologer, fysioterapeuter och sjuksköterskor.  
 

Övrigt  

 Konferens i höst kring kunskapsstyrning där SKR är arrangörer. NPO har anmält sig för att 

hålla ett seminarie. 

 Nytt NPO perioperativ vård med  intensivvård och transplantation är bildat med sydöstra 

som värdregion. Martin Holmer kommer att vara ordförande för det NPO. Totalt finns nu 26 

NPO. 

 Barnveckan NPO deltar med program under Barnveckan. Under mötet fick vi besked om att 

Barnveckan är inställd. 

 Socialstyrelsen vill ta upp screening för cystisk fibros. Nominering SKG om screening för 

CF. Förslag Johannes Bengnér, neonatolog/lungläkare Jönköping. 

Beslut: Nominering av Johannes Bengnér 

 En remissversion är ute kring Nationell Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS) - En 

tvärprofessionell arbetsgrupp bestående av kliniker och forskare verksamma inom 

barnakutsjukvård, barnsjukvård, barnintensivvård och allmän intensivvård har sedan 2018 
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arbetat med att ta fram en nytt gemensamt PEWS, kallad Swe-PEWS. Jönköping och Örebro 

har testat i liten skala. Bra att få återkoppling via NAG. Skicka synpunkter till Simon.  

 

Skalan är prövad tidigare under tre omgångar. Ett kort för varje ålderskategori där man kan 

hitta vilka referenser som gäller, vilket gör det snabbt och lättöverskådligt. Validering 

kommer att ske fortlöpande. Studien är inte upplagd ännu men kommer att ske av en 

doktorand eller flera. Har vi på våra orter någon forskningsintresserad så meddela Catrin.  

3. Återkoppling kunskapsrådet 

Mötet med kunskapsrådet hade sin utgångspunkt i NPO och inte i RPO. Petra påtalar behovet av 

erfarenhetsutbyte mellan RPO. Vår grupp behöver se över hela uppdraget barn och ungdomars hälsa 

för att få med det förebyggande arbetet och inte endast specialiserad hälso- och sjukvård. Viktigt att 

arbeta med under vårt internat i oktober.  

4. Årsrapport, åsikter och förbättringsförslag 

Årsrapporten är skriven utifrån specialistvård, kanske en annan ingång nästa år. Tabellerna och den 

löpande texten gicks igenom och ändringar kommer göras efter önskemål. Inledningen är bra och 

det kommer att läggas till ett stycke om NPO och det arbete som bedrivs där. Simon skriver det 

stycket och mailar till Petra.  

 5. Bakjourskurs avstämning 

Det går bra för deltagarna och kursen kommer att avslutas i maj. Tobias och Maria kommer inte att 

driva kursen nästa omgång. 2022. Intresserade att driva kursen 2022 kan finnas bland dem som går 

kursen nu. Viktigt att cheferna stöttar dem i utbildningen. Önskemål om att ha kursen på annan ort 

exempelvis i Nässjö.  

 

6. Uppdrag astma och allergi 

Detta tas upp vid internatet i oktober.  

9. Internat 7-8 oktober 

Maria är gärna med och planerar internatet. Ett förslag framkom på att ta med exempel från den 

egna verksamheten för diskussion, både när det går bra och ett när det går mindre bra. 

 

Vi behöver också komma fram till hur återkoppling ska ske från de fyra NAG som nu är i drift,  det 

behövs ett regionalt bollplank för dessa grupper.  

 11. Nästa möte 

Den 5 maj ses vi via videomöte mellan klockan 9.00 och 11.00  

 

 

Vid anteckningarna 

Veronica Ottosson 

Processledare 


