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Närvarande Carola Skogwik  Region Östergötland 

 Anita Hellgren  Region Östergötland 

 Maria Palmérus  Region Jönköpings län 

 Thomas Hellborg, ordf Region Kalmar Län 

 Nathalie Persson, sekr Region Kalmar Län 

1. Inledning - Thomas 

Hälsar välkomna och presenterar dagordningen och går sedan rakt på punkt 2. 

2. Återkoppling från nationell grupp 

NAG-hepatit behövde kompletteras en del men det verkar som att de regionerna som 

behövde göra det har gjort det. Nu är nomineringarna godkända och 

NAG-hepatit är under uppstart, ordföranden är bestämd och en första endagsträff 

planerad den 10e oktober. 

Maria önskar en lista med sammansättning av de olika grupperna – Anita tar med sig 

det och ser om hon kan förmedla detta.   

Anita mailar ut en förteckning över medlemmarna i NAG Sepsis.  

Sepsis ska bli ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Det ska finnas en tydlig startpunkt 

och slutpunkt. Kristoffer Strålin ordförande i NPO Infektion, har gjort en 

sammanfattning av processen, Anita mailar detta. Startpunkten ska vara utanför ett 

sjukhus. Måste bestämma hur nomineringsförfarandet framöver ska se ut, det behöver 

delvis vara samma personer i de två olika grupperingarna NAG Sepsis och SVF Sepsis. 

Nomineringarna ska ske under hösten. I SKL:s direktiv så ska nomineringarna startas 

upp under september och sedan ska nästa NAG-grupp påbörjas. Känns inte rimligt.  

Den 11e september så ska ordföranden för NPO träffas för att bland annat utforma hur 

nomineringarna ska gå till.  

NAG-strama. Finansieringen är löst för 2020.  

I alla NAG-grupper så ska det finnas patientrepresentanter, oklart hur det är i SVF-

grupper. 

SILF vårdprogram, LÖF-sepsis, NAG-sepsis, SVF-sepsis – dessa grupperingar kommer 

att gå in i varandra, viktigt att undvika dubbelarbete, så att det inte bara blir en massa 

grupper. 
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NAG-tuberkulos: en första kontakt är tagen men NPO har inte hunnit börja med 

uppdragsbeskrivningen ännu. De ska förhoppningsvis börja med det under hösten men 

kommer nog behöva prioritera NAG Sepsis.  

3. Nationella aktionsgrupper – nomineringar NAG Sepsis? 

Se under punkt 2. 

4. Handlingsplan 2020 

Efter 10e oktober då NAG har Hepatit har haft sitt möte så kanske man behöver stämma 

av om något av detta bör vara i vår handlingsplan. Thomas önskar om möjligt att få ta 

del av protokollet från detta tillfälle eller i alla fall på något sätt få vetskap om det är 

något som vi behöver ta hänsyn till i vår handlingsplan. T.ex. om vi behöver kartlägga 

någonting åt dem.  

Thomas kommer inte gå fysiskt på mötet 25e september, han skriver handlingsplanen. 

Tar då upp lite om vad vi har gjort, nomineringarna och antibiotikarådgivningen. 

Thomas sätter sig nästa tisdag eftermiddag och skriver ihop detta. Han tar då med NAG 

Sepsis och NAG Hepatit, att dessa är igång och att NAG Strama och NAG Tuberkulos 

ligger lite vilande så länge. NAG Strama sköter sig ju egentligen själva.  

Thomas mailar ut handlingsplanen när han skrivit ihop den. 

5. Antibiotikarådgivning 

Norrköping kör på samma sätt som förut. De har bytt klinik. Thomas undrar hur långa 

perioder de kör på varje klinik. Senast körde de två terminer på kirurgen.  

Kalmar kör igång med detta på måndag, de tänker att de ibland kör två avdelningar 

parallellt och ibland kommer det ske på distans. 3 månader varje omgång och 2 

avdelningar/3-månadersperiod.  

Anita tipsar om STRAMA-appen. 

Maria nämner någon studie som talar för att man ska skifta var 6e månad för att hålla 

kunskapen fräsch.  

I Jönköping så står det still, andra projekt som prioriteras just nu och de har inte 

tillräckligt med doktorer för detta. 

5. Övriga frågor 

Anita har fått medel för att utvärdera staff-sepsis om det går lika bra om de som tas 

omhand i Motala, där det inte finns någon infektionsläkare men struktur för det. 

Återkommer ang. detta. I Jönköping har de också lite uppföljning där de studerar data 

bland annat på hur många som tar kontakt med dem m.m.  

6. Kommande möten 

22e oktober kl. 15-16 Carola kanske blir lite sen 

9e december kl. 15-16  
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Mailkonversation däremellan. 

 

Vid anteckningarna Nathalie Persson 


