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1. Föregående protokoll (190916) Bertil kommenterade att den nya specialist-ssk-utbildningen 
i Uppsala behöver fler studenter för att kunna fortgå. 

2. Genomgång handlingsplan för RPO som upprättades 2019 
3. Utveckling/plan PSV (patientcentrerat och sammanhållet vårdförlopp) nationell nivå (Bertil) 

a. PSV kritisk ischemi är klart 
b. PSV nydebuterad hjärtsvikt fastställs snart och kommer att skickas för 

implementering 
c. Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom – nationell styrande modell: klart för att 

gå ut på remiss 15/2. Önskemål finns att komplettera med sek prev vid perifer 
artärsjukdom 

d. PSV varicer och venösa bensår klart början av hösten. Man behöver ytterligare 
inventera kunskapsunderlag. 

e. Fokus nu framförallt på införande. Regionalt/lokalt ansvar – olika förutsättningar 
finns i olika regioner. NPO tar fram nationella utbildningsmaterial. Tips: plocka lågt 
hängande frukter, identifiera ambassadörer och kritiker, fokus på primärvård, sprid 
lyckade exempel 

f. SKS beslutar att godkänna PSV. Info på kunskapsstyrningvard.se 
g. Diskussion om effekt av hela kunskapsstyrningsorganisationen – hur ska det 

utvärderas? Hälsoekonomi? Effekter på organisation? Diskussion om vad hela 
organisationsförändringen kostar. I varje PSV finns plan för vad som ska utvärderas, i 
vissa fall saknas dock praktiska möjligheter att få ut data. Tex RIKS-SVIKT skulle 
behöva utvecklas ytterligare för att fylla det behovet. 

4. Aktuellt från samverkansnämnden (Eva-Lena) 
a. Vi heter numera Sjukvårdsregion Mellansverige. Gemensam hemsida och bibliotek 

finns. 
b. Beskrivning av organisationen. Fokusområden:  

i. Verksamhet och utveckling (amb-hkp, ekonomi, produktionsplanering, 
upphandling, verksamhetschef-grp 21 st, vårdavtal, nationella samarbeten) 

ii. Kunskapsstyrning (Kunskapsstyrningsgrupp, sjukvårdsregional samordnare 
Barbara Undervill för kunskapsstyrning, 26 RPO, 7 Sjukvårdsregionala 
samverkansgrupper, Sjukvårdsregionala arbetsgrupper, nationella 
samarbeten) 

iii. Utbildning och kompetensförsörjning (utb-och kompetensförsörjningsråd, 
regionalt vårdkompetensråd, nationella samarbeten) 

iv. Digitalisering och e-hälsa (informationssäkerhetsgrupp, nationella 
samarbeten tex Inera) 
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c. Viktiga aktiviteter 2021: kompetensförsörjning, Kunskapsstyrning, 
produktionssamverkan (länssjukvården), produktionsplanering 
(universitetssjukhusen), nivåstrukturering ffa för högspecvård 

d. Verksamhetsberättelse och aktivitetsplan ska vara inne 28/2 
e. Seminarium för RPO:er och verksamhetschefsgrupper 15/4 

5. Beskrivning av Vårdförlopp kritisk ischemi (Birgitta Sigvant) 
a. 15 % amputeras inom 1 år. Hög mortalitet, ingen förändring senaste dryga 20 åren. 

Underbehandlade avseende sekundärprevention. Stor variation i landet i antal 
ingrepp per 100 000 invånare för kritisk ischemi. Det finns även könsskillnader. 

b. Mål: ökad medvetenhet, ökad HRQoL, förbättrad vård och omhändertagande 
c. Ingång till vårdförlopp: sår eller gangrän på fot, mätning av ankeltryck med doppler. 

Tidsförlopp: behandlingsstart inom 1 vecka för de mest aggressiva fallen och 1 mån 
för övriga. Man använder skattningsskala för amputationsrisk. 

d. Uppföljning: flera av de utvalda indikatorerna saknar idag datakälla. 
e. Diskussion om hur implementeringen ska gå till i Sjukvårdsregion Mellansverige. Det 

finns en nationell grupp för implementering där man får tips och samarbetar kring 
utbildningsmaterial etc. RPO bör ha en roll att bevaka att arbetet fortskrider i 
respektive region.  

f. Inventering av resurser och progress i respektive region, vad är redan gjort och vilka 
behov finns vad gäller hjälp från RPO. Vi bjuder in repr för LAG kärlkir till nästa möte. 
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