2020-09-02

Mötesanteckningar Kunskapsråd medicin och
akut vård
Datum:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

1.

2020-09-02
Video (ersätter tidigare planerat fysiskt möte)
Stefan Franzén, Region Östergötland, ordförande
Håkan Samuelsson, Region Östergötland, processtöd
Jan-Erik Karlsson, RPO Hjärt- och kärlsjukdomar
Agneta Ståhl, Region Jönköpings län
Karin Sjöstedt, RPO Reumatiska sjukdomar
Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län (del av tid)
Annette Johansson, RPO Primärvård (del av tid)
Anna Gunnarsson, RPO Akutvård
Thomas Hellborg, RPO Infektionssjukdomar
Helena Engström, RPO Lung- och allergisjukdomar
Ela Partyka-Rut, RPO Endokrina sjukdomar
Karl Landergren, Region Kalmar län
Fredrik Lundin, RPO Nervsystemets sjukdomar
Tomas Trofast, RPO Perioperativ vård, intensivvård och
transplantation
Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland

Inledning

Minnesanteckningarna från föregående möte gås igenom.
Martin Takac ny ordförande i KR Kirurgi oh cancer - börjar i Jönköping 5/10

2.

Beslut att följa upp

Dialog kring skilda riktlinjer inom SÖSR avseende möjligheten till fysiska möten. Tas
upp vid RSL nästa vecka med syfte att enas kring gemensam riktlinje.

3.

Avrapportering från respektive RPO

Akutvård: Möte i våras ställdes in. Blir i oktober (planeras för fysiskt möte). RPO
Akutvårds arbete har också legat nere under våren (med anledning av pandemins
belastning på verksamheterna) och behöver starta om. Tidigare plan var att titta på
kvalitetsmått. NAG arbete pågår för kvalitetsindikatorer för akutvård – beaktar också
resurser i och kring akut.mott då ojämlikhet noterats nationellt. RPO Perioperativ vård,
intensivvård och transplantation jobbar på. Covid – positiv effekt av ökad mängd
vårdplaner som gjorts – förhoppning om att det kvarstår även efter pandemin.
Verksamheterna har jobbat med två flöden (infekterade och ej infekterade.
Beredningsgrupps 1 arbete kring högspecialiserad vård pausad.
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Endokrina sjukdomar: Saknas vid dagens möte
Hjärt- och kärlsjukdomar: Pågår arbete för att starta RAG kärlkirurgi vilket blir av
vikt inför kommande vårdförlopp. Nytt vårdförlopp hjärtsvikt på väg ut på remiss vilket
även berör primärvård. Dialog pågår för hur implementering ska kunna ske. Ev även
RAG för klin.fysiologi - intresse finns vilket också stimuleras. Viss planerad ST-utb
kommer ev skjutas fram pga pandemin. Samverkan inom SÖSR kring olika områden för
att hjälpa varandra, bl.a. PCI vilket påverkat effekterna för väntelistan. I övrigt snarast
avlastning på sjukvårdssystemet under pandemin. Just nu rel bra situation vad gäller
covid i Jkpg (just nu inga IVA vårdade, 3 sjukhusvårdas). Medicinska specialiteter
generellt bättre tillgänglighet nu (mindre sökanden samt hanterat vård via ex tel.besök
istället). Uppskjuten vård inom främst inom op.verksamheter
Infektionssjukdomar: Saknas vid dagens möte – kompletterat via mail.
Det har varit låg aktivitet men har ändå försökt hålla möten med varierande framgång.
2/9 uppstart igen med fokus på Covid-19. Under sommaren mycket jobb med
tilldelningen av Remdesivir där SÖSR har regional representant från Jönköping med i
Expertgruppen. Framöver fortsätter arbetet med Covid-19-uppföljning och nominering
av personer till ny grupp som ska jobba med rehabilitering efter Covid-19. Nästa möte
oktober 2020 (v. 42).
Lung- och allergisjukdomar: Saknas vid dagens möte – kompletterat via mail.
Ingen mötesaktivitet i RPO, beslut om handlingsplan att ha en RAG lungfibros. Ett
område där mycket studier bedrivs för att se om indikationer kan vidgas till andra typer
av fibros en sk UIP . Skapa samsyn viktigt då i så fall mycket dyra läkemedel till större
grupper. Sammankallande för gruppen utsedd. Regional arbetsgrupp allergi planerad
och sammankallande utsedd. Uppdrag att jämför indikationer för allergivaccinationer
och de skillnader som finns om de är motiverade. Också att se på biologiska läkemedel
för astma i sö sjukvårdsregionen. Annars uppdrag att bemanna olika nationella grupper
med repr från SÖSR tex för KOL 2,0 eftersom arbetet med KOL 1.0 ( fram till diagnos)
strax ska publiceras. Planeras 2 skypemöten under hösten (sep + nov). Inte rimligt att
hinna mer 2020.
Nervsystemets sjukdomar: Saknas vid dagens möte – kompletterat via mail.
Fokus på tre områden;
1. Implementering av nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom anpassade till
förhållandena i SÖSR. Alla enheter har fått möjlighet att vara delaktiga i processen
och under våren har de utarbetade riktlinjerna lagts ut på den gemensamma hemsidan
där information om RPO finns.
2. Översyn av huvudvärksvården i SÖSR. Frågan om ett gemensamt vårdprogram har
aktualiserats i samband med senaste RPO-mötet i våras. Pandemin har inneburit att
de ännu kommit ut några konkreta resultat av detta arbete.
3. Planerade sjukresor till och från Region Kalmar Län har länge utgjort ett problem för
effektivt vårdutnyttjande. Frågan togs upp på Kunskapsrådsmöte tidigare under året.
Därefter har ordföranden RPO varit i kontakt med ansvarig högste tjänsteman för
sjukresor i Region Kalmar Län. Utredning har utmynnat i att det nu kommer ske
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senareläggning av hemresor vilket på ett påtagligt positivt sätt påverkar möjligheten
för patienter att få komma till undersökning på Universitetssjukhuset.
Gällande pandemin har den neurologiska sjukvården påverkats på så sätt att planerade
högspecialiserade utredningar har fått skjutas upp. När det gäller nybesök och återbesök
har effekten inte blivit lika uttalad. Det pågår ett intensivt arbete med planering för
upphämtning av den vårdskuld som uppkommit där vi har skäl att förmoda att genom
ett ökat resursutnyttjande av våra utredningsresurser ska vi kunna vara i fas under första
halvan av 2021.
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation: Saknas vid dagens möte
Reumatiska sjukdomar: Arbete pågått under våren med svar kring vårdförlopp RA
samt anpassning till nya riktlinjer. Enkät ang år 2 och framåt pågår. Implementering
planeras för under hösten. Nya riktlinjer ”Rörelseorganens sjukdomar” lämnat
synpunkter Nytt vårdförlopp GCA (jättecellsartrit startar – repr finns med från
fys.klin US. Ny NAG planeras för systemisk skleros. RPO ser fram mot verktyg för
implementering. Under pandemin har mycket av ÅB hanterats som telefonbesök istället
för fysiska besök. Antalet väntande till ÅB bättre än tidigare men lite längre väntan till
nybesök. Märkt av att patienter som varit oroliga bidragit till ökat antal tel.samtal. På
det hela taget har dock vården, så här långt, fungerat relativt bra under pandemin.
Primärvård: Ej haft möte i RPO under våren – kommer genomföras ett nästa vecka.
Dialog i SÖSR kring hur möta tillgänglighetsbehov. Jobbat med remissvar gällande
vårdförlopp och vårdprocessprogram då primärvården berörs av många. Pandemin
påverkat verksamheterna mycket med uppskjutna besök. Försökt styra om till
telefonbesök alt videobesök via SKYPE). VC nedringda med frågor för PCR prov för
elever. Kraftigt ökat antal genomförda SIP/vårdplaner.

4.

Pandemi

Se ovan återrapport från respektive RPO.
Har disk i SÖSR - dialog främst kring hur samverkan ev skulle kunna ske gällande
perioperativ vård.
Östergötland: Haft särskild sjukvårdsledning. Vissa frågor hanteras fortsatt centralt i RÖ
men sker i ordinarie linjeorganisation (särskild sjukvårdsledning avslutades 31/8).
Beredskap finns för ev förändring. De flesta medarbetare fått 4 v semester.
Jönköping: Gick ur stabsläge 21/8 – frågor hanteras sedan dess i ordinarie
linjeorganisation. Vissa frågor såsom smittläge i länet etc hanteras centralt. Alla
medarbetare som önskat har kunnat få 4 v semester.
Kalmar: Haft en förstärkt ordinarie ledningsstruktur men varit relativt förskonade. 1
person som sjukhusvårdas för närvarande – ingen patient som IVA-vårdas nu.

5.

Aktuella vårdförlopp

Fortsatt arbete med vårdförlopp (se bifogad bild). Av de som varit på rem har 3
beslutats (RA, höftledsartros samt stroke/TIA). Framtagande pågår för KOL, kritisk
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benischemi, schizofreni och sepsis med planerat beslut under hösten. För kognitiv
svikt/demens, osteoporos och hjärtsvikt går remiss ut under hösten.

6.

Tema

Nedan teman gås igenom kortfattat med inbjudna gäster då dagens deltagarantal är
mycket begränsat med anledning av olika frånvaro. Kommer sättas upp vid kommande
möte igen för förnyad dialog med alla RPO
Läkemedelssamverkan inom sjukvårdsregionen, LäSö (Mårten Lindström, ordf
Läkemedelskommittén, Region Jönköpings län)
Kort information och dialog utmaningar på området och läkemedelskommitténs arbete
utifrån kunskapsstyrningen. Dialog kring försörjningsproblem av läkemedel samt
beredskap inkl egenregi. Arbetet under pandemin mellan regionerna (både inom SÖSR
och nationellt) har fungerat bra bla avseende en form av beredskapslager och samverkan
för att täcka brister. Dialog kring läkemedelskostnader som en rörlig post som ökar mer
än inflationen – prissättning. För mer info inför kommande möte se bifogat bildspel.
Samverkan inköp inom sjukvårdsregionen (Malin Rosander, enhetschef, Inköp,
Service & logistik, Region Östergötland)
Information och dialog kring olika områden som kan vara värde att upphandla
gemensamt. Ett område som ofta påverka upphandlingar är info.säkerhets området.
Påminner om vikten av att ha dialog med UC vid upphandling. Åter 10/11 för dialog
kring upphandlings områden som kan vara aktuella inom/mellan RPO. För mer info
inför kommande möte se bifogat bildspel.

7.

Punkter i årshjulet

Kvartal 3
- Uppföljning av patientlöften
- Behovs- och omvärldsanalys – inför 2021
- SVN delårsrapport
- Mötestider nästa år (nästa möte)

8.

RSL

a) Strategidag 20-11-16 gemensamt för alla KR planeras. Återkommer om det blir av
beroende på ev gemensam riktlinje i SÖSR kring fysiska möte.
b) Info från juni RSL
- Ny målbild för Espir
- Gemensam arbetsgrupp för juridik och info.säk bildats för SÖSR
- ME/CFS likartat förhållningssätt inom SÖSR ska presenteras
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-

-

9.

Nära vård – lägesrapport om pågående omställningsarbete
Läkemedel i egen regi (beslut tas slutet september)
Civilt försvar – info pågående arbete
Ledarprogrammet i SÖSR har pausats
Gränsödagar digitala – skjuts på
Rehab efter trauma
Beredningsgrupp 2 kring specialist rehab – återupptogs förra veckan.
Patientförening ifrågasatt ansökningar.
Info om 2 områden för hög.spec vård där SÖSR lämnar gemensamt rem.svar 1/10 deadline för ansökan;
o Osteogenesis imperfecta
o Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmodershalscancer (RÖ avser ansöka)
Ytterligare 13 områden är gång med remisser sedan beslut om högspec eller ej
och därefter ansökan möjligt.

Beslut

-

10. Övriga punkter
Inga ytterligare punkter

11. Avslut
a) Nästa möte 20-11-10 (video) LäSö och Upphandling bjuds in igen samt planering för
handlingsplaner till 2021
b) Dialog kring fortsatt implementering vårdförlopp – arbete både lokalt och regionalt.
Hur säkra faktisk effekt i vården så att material inte bara blir ”hyllvärmare”?
Vid anteckningarna
Håkan Samuelsson
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