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Mötesanteckningar Barn och ungdomars hälsa 

Datum 2020-05-05 

Tid 10.00-11.00 

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. Lägesrapport Covid-19, lärdomar och tips 

Kalmar har ingen topp ännu. Undersköterskor arbetar på Covid avdelningar.  

Västervik förmedlar att det är inget högt tryck, allt är välfungerande. 

Linköping har många fall på vuxensidan, men bara få fall på barn som inte var alvarligt sjuka. 

Öppenvårdspersonal har arbetat i slutenvården. Viktigt att vi drar lärdomar av allt som sker nu. 

Jönköping har vårdat cirka 300 patienter, en patient i barnålder. Söktrycket har halverats. Man har 

lånat in BHV-sjuksköterskor.  

Norrköping har halverat söktryck på jouren, en covidavdelning ska stängas, inte haft så mycket 

utlåning av vårdpersonal.  

3. Återkoppling kunskapsrådet 

De olika RPO arbetar på olika sätt. Målet med det planerade internatet är att se över vårt uppdrag 

inom Barn och ungdomars hälsa.  Funderingar finns kring patient- och läkemedelsrepresentant. 

Mera diskussion om detta vid nästa videomöte.  
 

4. Rapport, NPO 

Det mesta arbete är på sparlåga nu under Covid. BHV har lagt ut råd och prioriteringslista.  

Aktuell är arbetet kring preventionen barnfetma och huvudvärk. Mer info kommer vid internatet. 

Det vi har märkt är att många barn hålls hemma utan att vara sjuka, BRIS har fått fler samtal men 

de har också ökat upp öppettiderna, Socialtjänsten får färre anmälningar men SKR följer upp detta 

och de ser ingen oro nu av minskningen men NPO fortsätter att bevaka frågan.  
 

 5. Mastersprogram obesitas koppla KPP 

Projektet runt fetma, kan vi ta fram KPP data? Blir det en stor överlapp med Fetma projektet som 

startas upp från NPO?  
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6. Bakjourskurs avstämning 

Kursen är avslutat, alla är godkända, alla har varit delaktiga och väldigt positiva. Alla regioner tar 

upp med sina läkare som varit med hur det varit och hur utvärderingen ser ut. Ny grupp hösten 

2021, återkoppling till nästa träff där alla har tillfrågat deltagarna kring kursledningsrollen. 

7. Internat 7-8 oktober 

Synpunkter kring vårt internat i höst. Bra och dåliga erfarenheter, överblick över vårt arbete. 

Fördjupa vårt uppdrag och jobba ihop oss. Läkemedelsrepresentant som kan bidra med hur vi ska 

arbeta med våra läkemedel. Titta på hur RPO i Skåne arbetar, de gör ett mycket bra jobb. 

 

Maria är gärna med och formar programmet för internatet, och önskar förslag från alla. 

 8. Övriga frågor 

- Erik förmedlar att han är tillförordnad nu och kommer vara det i oktober också. 

- Fredensborg är bokad för internatet, kan bokas av en månad innan om fortsatt Covid-19 

 
 

 9. Nästa möte 

Den 27 augusti ses vi via videomöte mellan klockan 10.30 och 12.00 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Marita Wåhlin Pettersson 

Samordnare 

 

 

 

 


