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1. Uppdragsbeskrivningar RAG 

Astma – uppdragsbeskrivningen ser bra ut och täcker behovet. Frågan om samverkan med gruppen 

för vuxna inom RPO Lung- och allergisjukdomar har ställts. Finns inte möjlighet till samverkan   

Mellan barn och vuxen kan det bli aktuellt med en grupp för endast barn. Frågan går åter till 

Kunskapsrådet om detta inte löser sig.  

 

Neurologi – bra, följer samma upplägg och struktur som andra. Svårt med patientrepresentant i 

denna grupp. Förslag framkom att addera fysioterapeut till denna RAG.  

Veronica lägger till fysioterapeut som önskad profession till gruppen och lägger in i dokumentmall 

för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi lyfter detta vid nästa månadsmöte i juni.  

 

Fetma – Anna Larsson, Region Jönköpings län, förslås som sammankallande i gruppen. Anna är  

sjukgymnast i botten. Beteendevetare saknas i gruppen. Sjuksköterskans roll i gruppen kan vara att 

hålla samman teamet.  Veronica lägger även denna uppdragsbeskrivning i mall för Sydöstra 

sjukvårdsregionen och Petra skickar dokumentet till Kerstin Ramfelt, Registercentrum. 

2. Studierektorerna 

Efter diskussion med Clinicum har studierektorsgruppen kommit fram till uppskattade kostnader för 

Sydöstra sjukvårdsregionens ST-utbildning. Beräkningarna bifogas mötesanteckningarna.  

 

Veronica undersöker om kostnader för upplägget kring ST-utbildningarna faller inom ramen för det 

medel som kan sökas för utvecklingssatsningar. Medel söks i så fall för 2021 och 2022. Om vi får 

bidraget bör detta fördelas utifrån uppdrag och antal planerade tillfällen.  

 

Charlotte håller kontakten med studierektorerna och ber dem rapportera till oss fortlöpande.  

 

3. Samordnade remissvar om vårdförlopp 

Nya remisser för vårdprogram och riktlinjer som är viktiga för vårt RPO att svara på:  

 Riktlinje - Ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension 

 Riktlinje - Screening och behandling av JIA-associerad uveit  - Maria ser om vi behöver 

tycka till om detta då barnläkare varit inblandad tidigare. 
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 Riktlinje - Behandling av narkolepsi hos barn och vuxna 

 Nationellt vårdprogram - Ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling 

 

NPO behöver ha svaren senast 24/5 så att de hinner sammanställa inför möte den 31/5. Veronica 

sammanställer svaren och skickar till Martina Larsson. Viktigt att svaren blir ett gemensamt från 

Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

Remissen gällande narkolepsi, från Socialstyrelsen, bör vi också svara på, så det blir två svar från 

oss.  

 

Socialstyrelsen gör en genomlysning av uppskjuten vård gällande operation och besök.  

 

Barnläkarföreningen (BLF) har tagit fram rekommendationer för vaccination mot covid-19 för unga 

i åldersgruppen 16–17 år. Folkhälsomyndigheten stöder föreningens rekommendation om 

vaccination av dessa grupper. Information om detta kommer ut på  BLF hemsida.  

4. Ersättningssystem 

I grunduppdraget för RPO ingår att bidra till att förbättra och utveckla verksamheterna. Vid behov 

ska budgetsamtal föras med den egna klinikledningen. Gällande processtöden så har dessa fördelats 

utifrån befolkningsmängd i respektive region.  

 

Uppgifter från Socialstyrelsen, statliga uppdrag, är arvoderade från myndigheten.  

 

Veronica bjuder in Susanne Yngvesson till ett månadsmöte kring former för ersättningar. 

5. Sammanställning av hemsjukvården 

Det data vi samlat in gällande hemsjukvård har ett värde för oss själva genom att vi kan utbyta 

erfarenheter och få idéer för den egna verksamheten. I årsrapporten för nästa år beskriver vi vilka 

skillnader vi sett och vad vi gjort för att minska skillnaderna.  

6. Analysstöd 

Andreas Persson, Region Jönköpings län, var inbjuden för att se vilket stöd vi kan få för vidare 

analyser av vår data. 

Möjlighet att separera data utifrån var man bor – Det går att koppla vårdkonsumtion till 

postnummer. 

Koppling mellan socioekonomi och diabetes – Det är svårt att koppla data till socioekonomi. Går att 

koppla data till CNI men det är dock svårt att dra slutsatser ifrån.  

KPP – Finns KPP för BUMM och Barnkliniker 

Obesitas – Går att följa vikt i Cosmic(PMO för Region Jönköpings län) Viktigt att specificera 

frågeställningen. Koppla till vår kommande RAG. Plocka fram data för ålder samt produktionsdata 

till RAG barnfetma.  

Vårdkonsumtion – mäta i förekomst av antal kontakter. Svårighet kring kategorisering av 

kontakterna.  
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Årsrapporten – Inte helt enkelt att jämföra oss emellan när uppdragen är olika. De som inte är 

mantalsskrivna i Linköping borde kunna plockas bort med hjälp av Cosmic för att få mer rättvisa 

mätningar. 

Flera av graferna i årsrapporten innehåller ett värde för ett år. För en bra analys krävs sju mätvärden 

för att se utveckling/trender över tid.   

Reflektera mer över värdet i text kopplat till graferna. När vi identifierat skillnader bör detta 

beskrivas i text kring orsaker och insatser.  

Mål kring det vi mäter, vart vill vi komma, vad vill vi nå?  

 

Andreas kan hjälpa oss med att se om vi kan samla in data utifrån frågor från oss. Uppdatera 

tabellerna utifrån kunskap och åsikter från Andreas inför nästa årsrapport. Veronica skickar våra 

Excelfiler med vår grunddata till Andreas.  

7. Hälsoundersökningar placerade barn 

Tar mycket tid att ta fram handlingar inför en hälsoundersökning av ett placerat barn. Juridiska 

svårigheter att plocka fram dokument tillhörande föräldrarna då en vårdrelation inte finns 

 

NPO väntar in Socialstyrelsen för att se vilka insatser som kan komma att behöva göras.  

8. Övriga frågor 

Linköping har svårt att bemanna studierektorstjänsten som regionen betalar för. Önskemål framförs 

att tillsammans hitta en lösning. Vi ser möjligheterna att lägga frågan till RAG neurologi som 

kommer att starta upp. Ansvaret ligger hittills kvar i Linköping.  

 

Vid anteckningarna 

Veronica Ottosson 


