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Plats Video  

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 

Thomas hann precis skicka in handlingsplanen i tid, inte så stor skillnad mot senast. 

Thomas ska vara med på ett möte den 26e november där han får se hur de arbetar i 

andra regionala grupper. Verkar gå ut på att redovisa sina handlingsplaner och 

kommande årsrapporter. Annars inte hänt så mycket utan Thomas följer Anitas 

rapportering. Maria rapporter lite från NAG Hepatit – de ska ha valt ut fyra 

fokusområden som de ska arbeta med bl.a. att hitta patienterna och provtagning (vilka 

prover ska tas och hur ofta). Arbetet i gruppen beräknas hålla på i två år och de 

förväntas ta fram en plan för hur man ska arbeta med Hepatit C. Carola tycker att alla 

nationella grupper kan ta med sig att ha lite långsiktigare planering med möten ect. 

NAG Sepsis hade sitt första möte förra veckan, där är ett högt tempo, SVF planeras att 

vara klart i början på nästa år. Diskussion kring varför det är så bråttom? Sepsis är ett av 

de prioriterade områdena, så Carola och Maria tror att det har med pengar att göra, det 

finns medel en viss tid framåt och då vill man hinna med så mycket som möjligt. Anita 

förklarar att de prioriterade områdena kommer att minskas och det finns risk för att de 

som inte visat att det händer något tas bort. 

2. Återkoppling från nationell grupp 

SVF har en egen projektledare. NAG Hepatit har velat ha hjälp med epidemiologi 

(någon som vet hur man sätter diagnoser och hittar i stora register ect), önskas en person 

som kan hjälpa till med detta. Nathalie frågar Leni och Cissi om detta.  

NAG Strama – finansieringen. Thomas undrar vad man kom fram till och vrf 

Stenmark inte vill ha löpande 5 år i sänder på finansieringen. Han motsatte sig nog inte 

det utan att det var för detaljerade krav.  

Anita skickar det senaste protokollet från NPO när det är färdigt. 

Något som de funderade på är hur NAG-grupperna kommer att landa regionalt. 

Kunskapsrådet tycker att regionala undergrupper till NAG ska bildas. Anita föreslår att 

man bjuder in någon person från varje grupp för att få höra hur de tänker att det ska 

hjälpa regionen, Christina och Therese. Kanske till våren. Thomas kan tänka sig ett 
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möte representanter från klinikerna (kan ju kalla detta för regional arbetsgrupp). Planera 

in detta 3 månader i förväg så att det går att schemalägga.  

Maria säger att hon blir väldigt rädd över alla arbetsgrupper och poängtera att vi ska 

tillvara på de grupperna som vi har – något som vi måste bevaka. 

3. Nationella aktionsgrupper – status gällande nominering? 

Nomineringarna är klara men oklart hur det är med jävsdeklarationerna. Jespers är 

färdig. 

4. Handlingsplan 2020 

Se inledningen. Thomas fick in den i sista minuten, inte så mycket som skiljer sig 

5. Övriga frågor 

Maria har två övriga frågor som hon vill lyfta: 

1. Anslutning till Cosmic: Hos dem är det högaktuellt med BOS, de har ett annat 

system för all labbdata – ROS. Finns både i Östergötland och Jönköping men inte i 

Kalmar. Jönköping har kämpat emot BOS för att resistensöversikten försvinner. I 

resistensöversikten kan de genom att klicka på en flik få upp alla senaste positiva 

prover. Jönköping håller på att förlora en här kampen, Cosmic kan inte åstadkomma 

något liknande utan då får det bli någon lösning med ett vid-sidan-om-system. De 

kan inte heller under de närmsta åren prioritera detta. Inte bra 

patientsäkerhetsmässigt osv. Nyligen beslutat att det blir BOS, därför önskar Maria 

att det ska drivas hårdare i infektionskanaler att trycka på så att Cosmic utvecklas 

för detta. Ju fler som går på, desto starkare. Samtliga tar med sig det och lyfter det 

på hemmaplan. Maria skickar ut en liten skärmdump med beskrivning till alla i 

gruppen. Carola går vidare och diskuterar med objektägaren för Cosmic. Thomas 

undrar om de ska göra en officiell skrivelse.  

2. I RMPO så ska vi ju samla upp saker som vi vill skicka med upp till NPO. Maria 

önskar att samstämmighet i rutinerna i MRSA. Kring screening, kontroller, hur 

länge, när man ska ge sig. Läggs mycket resurser på detta och vad gör det för nytta?   

6. Kommande möten 

9e december kl. 15-16 – vi testar då Skype, Nathalie återkommer med info kring detta. 

Mailkonversation däremellan. 

 

Vid anteckningarna Nathalie Persson 


