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AGENDA VC-MÖTE  
 
RUBRIK DISKUSSION BESLUT/AKTIVITET UPPFÖLJNING ANSVAR 

Nuläge resp VC    Alla 

 UAS akut SWEPEM    

Fortsatta VC möten 
samt formerande 
av RPO. Hur vill vi 
att det ska fungera, 
önskemål/farhågor
, beslut AO 

Fortsatt dialog. Kristin går igenom 
uppdrag för RPO. 
Kommunrepresentant ska ev finnas i 
LPO (lokalrepresentant). Kristin tar 
frågan ang. vad kommunerna har för 
förväntan. Patient repr ska finnas i 
arbetsgrupperna. 
 
RPO gruppen: 

• Kristin (RPO) 

• Resp VC (förslagsvis en per 
region) 

• Kir sektionsledare 

• Första dagen RPO möte. 

• Kristin formulerar uppdrag för 
arbetsgrupper. 

 
16-17/10 en VC, Örebro värdar 
 
Ulrika Bäckman startar ett nätverk för 
akutverksamhet. Vilka är akutansvariga 
inom resp. region-skicka namn till Ulrika. 
 
FoU: Akademisk representant ska finnas 
i gruppen, alla funderar på vem/vilka är 
lämpliga. Kvalifikation: Professor? 
 
Telefonmöte i början av september: 
Ulrika kallar. 
 
 
AC gruppen-dialog ang. vilka ska ingå, 
fokus på en bra gruppsammansättning. 
Avstämning på telefonmöte i höst. Resp. 
VC för dialog med AC vad de tycker är en 
bra grupp. 
 

   



 
 

Beslut i okt ang. fortsatt 
ordförandeskap. 
 

Presentation UAS 
barnarytmologiska 
verksamhet GB, 
AR, KE 

Dragning Per J-se PP 
21 PM pat 2018. 32 mott bes. 
Dialog kostnader. 

   

Studierektor 
neonatologi (beslut 
HT -17) 
Återkoppling o 
beslut om 
fortsättning 
EN 

 
Inget nytt har hänt, svårt att hitta någon 
intresserad. EN fortsätter arbetet. 
Återkopplar vem som är utsedd på 
höstmötet. 
 
 

   

Rikssjukvård 
barnkirurgi, 
uppföljning av 
förändring 180701. 
Diskussion om ev 
avtal U-Ö regionen 
- KS 
KE, EG 

Dialog- erfarenheter 
 
Dialog –kostnader-frågan behöver flyttas 
till vår avtalsgrupp. Klas skriver ett 
utkast som skickas ut fr påskrift av 
samtliga. 
 
Genomlysning-UAS ansvarar för 
kvalitetsgranskning och sammanställer 
data över fall i regionen. Gör ett 
protokoll över vilka data som ska finnas 
med.  
 
Resp. region ordnar godkännande från 
patienten att via NPÖ ta del för regional 
uppföljning. 
 
 
Örebro bjuder in Tomas Wester till 
höstmötet.  
 

   

Rapport utfall och 
kvalitet U-Ö 
patienter, samt 
uppföljning 
hjärtavtalet 
Barnhjärtcentrum 
DSBUS 
HJ 

Uppskjutet till hösten.    

Rapport 
LIVA/andningscent
rum 
KE 

Ej kommit så långt, men en ambition att 
inom en snar framtid vara tillgängliga för 
andningsregistrering. 

   

Regiongemensam 
APLS – finns 
intresse? SA 

SWEPEM finns, arbetar med frågan, 
Ulrika kollar om instruktörer finns. 
Fortsatt diskussion i höst. 

   

     

     

Vårdgaranti; hur 
samarbeta vid 
bristsituation 
kompetens el. 
nedprioritering (ex 
obesitas) SA 

Dialog: Förslag obesitas-Martinahemmet 
(Claude) alt Rikscentrum, Anders 
Forslund. 
Nackdel avstånd rt compliance. 

   

Belport Är värdefullt. Fortsätta att hitta former 
för att uppdatera Belport enl. tidigare 
beslut (två gånger om dagen) viktigast 

   



 
 

med en em uppdatering inför jourtiden. 
 

 
Till höstmötet:  
Uppföljning Barnneurolog – ny studierektor, hur har det gått? 
NKK, ePED och BLF – uppdatering, nuläge (punkt för RPO) 
Rapport BIVA – nuläge, uppföljning av samarbete 


