
 

 

 
 

RPO Barn och ungdomars hälsa 
 
Datum: 2021-10-21 
 
Plats: Teams  
 
Närvarande: 
 
Närvarande: Kristin Lindblom (ordf och NPO-representant), Staffan Skogar, Elisabeth Myrén 
(Region Värmland); Elisabet Gustafson, Monica Mäki Karlstrand, Karin Johansson (Region 
Uppsala); Åsa Hedblom (Region Västmanland), Alf Kågström (Region Gävleborg),  
Del av mötet: Klas Ekström, Erik Norman, Ylva Thernström (Region Uppsala), Anna 
Olivecrona (Region Örebro), Marina Lundqvist (Örebro kommun), Peter Erensjö (Region 
Dalarna), Diana Bornstein Welff (Region Sörmland) 
Ej närvarande: Eva-Lotta Steen, Emmelie Landström (Region Västmanland)  
För kännedom: Samverkansnämnden Uppsala-Örebro 
_________________________________________________________________________ 
 

1. Föregående möte 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna  
 

2. Ordförande i RPO 2022-23? 
V-chefsgruppen har vid sitt möte tidigare idag kommit fram till att de önskar att Kristin 
Lindblom NPO-representant fortsätter som ordförande, åtminstone i 6 månader 
framöver. De ser ordförandeskapet som en viktig koppling mellan NPO och RPO. F n 
finns det inget utrymme för någon av v-cheferna att ta på sig uppdraget som 
ordförande i RPO.  
Kristin Lindblom tackar för förtroendet och beslut tas på nästa RPO-möte i december. 
Kristin pekar på fördelarna med att någon ur RPO är ordförande, oavsett profession, 
och att uppdraget kan gå i turordning för att undvika belastning på en region. NPO-
representanten ingår alltid i RPO men behöver ej vara ordförande. 
Sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsgrupp har skickat ut en ny 
uppdragsbeskrivning, bifogas. Vårt RPO behöver anpassa den till vårt uppdrag, vilket 
kommer att ske på kommande möten. En ny aktivitetsplan för 2022 behöver skrivas. 
 

3. Rapport från NPO, Kristin Lindblom 
• Nominering till NAG BHV pågår, nomineringar lämnas in, inklusive ifyllt 

underlag, till Kristin Lindblom senast 16 november. Se mejl från 28 september. 
• NAG NKK (Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd). Nomineringarna avslutade och 

ordförande är utsedd. Gruppsammansättningen skickas ut senare. 
NPO har träffat Socialstyrelsen.  
• Slutrapport om ökad tillgänglighet i Barnhälsovården, statsbidrag 2028-20, 

ytterligare en rapport med lärande exempel kommer 
Överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 
(socialstyrelsen.se) 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-10-6890.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-10-6890.pdf


 

 

 
 

• Ett kunskapsstöd för barnhälsovården angående kommunikation-språk hos små 
barn 0-2 år är under utarbetande 

• En ny vägledning för elevhälsa kommer under 2022 
• NPO har ett planerat möte med NSG (Nationell Samverkansgrupp)  

Kvalitetsregister 
• NPOs workshop 8 oktober för medlemmar i RPO och NAG uppskattades av de 

som deltog. Presentationer från dagen skickas ut när alla finns tillgängliga.  
• RPO behöver också träffa och stödja våra representanter i NAG. RPO-

ordförande bjuder in 1-2 NAG / RPO-möte fr o m våren 2022.  
 

4. RAG, regionala arbetsgrupper  
• Barnhälsovård 

Mötet beslutar att RAG Barnhälsovård bildas, uppdragsbeskrivning bifogas. 
Motsvarande NAG finns. Nomineringarna påbörjas i slutet av november.  

• Behandling av fetma och övervikt 
Motsvarande NAG finns. En uppdragsbeskrivning beräknas vara klar till nästa 
RPO-möte.  

• Neonatologi 
En uppdragsbeskrivning är klar? och i gruppen ingår medicinskt ansvariga 
läkare och ledare för omvårdnad? på respektive regions neonatalavdelning. 
Under RAG Neonatologi kommer det att finnas ett flertal undergrupper. 

 Övriga RAG: 
RAG migrän och RAG långvarig smärta bildas vid behov och när respektive NAG är 
klar med sitt arbete.  
 

5. RS-virus 
För närvarande högt tryck på barnsjukvården med anledning av en mycket stor 
ökning av antalet RS-fall. Regionerna har informerat via media, 1177 och 
barnhäslovården. Majoriteten av de inlagda barnen är små, under 6 månader. 
 

6. NHV barnintensivvård 
Suzanne Odeberg-Wernerman, Region Mellansveriges representant i 
Socialstyrelsens sakkunniggrupp, återkopplar från deras arbete. Arbetet fortsätter i 
höst och efter årsskiftet kommer en remissversion.  
• 5 st centra med barnintensivvård föreslås. För närvarande 4 st (Lund, Göteborg, 

Stockholm och Uppsala) Norrlands universitetssjukhus Umeå tillkommer. 
• Vad avgör tillgång till NHV barnintensivvård? Ålder, vikt och kompetens inom 

vårdkedjan eller tillhörighet till annan NHV-definition. 
• Intensivvård av barn kommer fortsatt behöva bedrivas på respektive regions 

IVA. 

Synpunkter från RPO: 

• Tillgången på BIVA-platser är i nuläget för låg- kommer det att förbättras? 
• Hur sker kopplingen behov BIVA-andra NHV-uppdrag? 

Ytterligare frågor och funderingar kan skickas direkt till Suzanne Odeberg-
Wernerman eller till RPO-ordförande. 



 

 

 
 

Suzanne är numera pensionär och har tidigare arbetat i Uppsala men kvarstår som 
vår representant tills arbetet är klart. 
suzanne.odeberg-wernerman@ki.se 

 
7. Kommande möten 

RPO 15 december 15-16.30 Teams 

Kristin Lindblom, ordförande 
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