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Närvarande: Kjell Ivarsson, Annika Mellqvist, Håkan Friberg, Bodil Sundlöf, Karin 
Nedfors 
 

 
Aktuellt från Nationellt/södra sjukvårdsregionen 

• För RPO sällsynta sjukdomar (SS) föreslås det ett samarbete med centrum för 
sällsynta sjukdomar i Lund.  Marie Askman Stenmark undersöker lämplig 
representant. Inget LPO lokalt för detta utan RPO och LPO slås ihop. 
Processansvarig hos oss är Maria Arvidsson Karlsson.  
 
Beslut: Håkan Friberg håller kontakt med Marie Askman Stenmark.  Annika har 
frågan om representant från pediatriken om det blir aktuellt.  
 

• Jesper Pettersson tar över RSG lifescience, Karin Ranstad sitter med där från Region 
Blekinge.  
 

• All nominering till NPO ska nu ske genom kunskapsstyrningens hemsida där man 
kan nominera. Detta går inte ner till lokal nivå, där finns ett eget nomineringssystem.  
 

• Organisationen för medicinsk teknik fungerar det inte. Det går inte att få 
representanter, det är likadant i södra sjukvårdsregionen. Det kommer gå till hälso- 
och sjukvårdsdirektörsnätverket.  

 
• Svårt att få till LPO representanter från primärvården. Detta har skett via 

primärvårdsrådet, men har ställt alltförstora krav på ett forum som ännu inte är 
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färdigutvecklat. Förslaget är att varje vårdcentral ska ta ansvar för ett par LPOer 
beroende av hur stor vårdcentralen är.  Det ryms inom regelboken. Fråga har 
skickats ut till vårdcentralerna, 3-4 stycken har svarat. Påminnelse är utskickat.  
 

•  Hur får vi primärvårdsrådet att fungera på ett bra sätt? Här behövs det mer arbete.  
 

• Flera nya LPO och vårdförlopp på gång. För äldres hälsa har vi inte en LPO 
ordförande. Kan någon i primärvården ta det? Det berör palliativ vård, geriatrik och 
primärvård, samt alla egentligen. Försök har gjorts.  
 

• LPO Levnadsvanor har ny ordförande, Johanna Morin 
 

MAS/ MAR/ MLA Fördelning av ansvar i LPO 

 
• På intranätet finns en lista med alla vårdcentralernas och kommunernas 

representanter. Lokala programområden, LPO - Startsida (ltblekinge.org) 
 
Representanter behöver inte vara läkare utan kan lika gärna vara andra professioner.  
 

Processledare LOS  

• Mats Wennstig och Sandra Johansson som är nuvarande processledare för LOS har 
det varit finansierat från LSVO. De pengarna tar slut vid årsskiftet.  

 
Beslut: 
Ny processledare LOS från regionen ska vara verksamhetsnära. Ett förslag är Lina 
Öhlin ska arbeta som verksamhetsutvecklare och jobba med övergångarna mellan 
slutenvård och öppenvård.  

 
Kjell Ivarsson utforskar det vidare med Birgitta Friberg. Karin Nedfors  fortsätter 
dialog med Mats Wennstig.  
 
 

Användning av samverkanslogga på presentation och dokumentation av 
vårdförlopp 

• Beslut: Samverkansloggan ska användas på presentationer av vårdförloppen.  
 

Målbild och handlingsplan för kunskapsstyrning i samverkan  

• Det finns ingen gemensam målbild för kunskapsstyrning i samverkan. Det har 
inte varit uppe i LSVO så alla har fått ställa sig bakom.  
Kommunerna är på väg in i kunskapsstyrning från sitt håll.  
En gemensam handlingsplan kan vara ett sätt att lägga grunden för delaktighet 
och gemensamt ansvar. 
 
Beslut: Bodil Sundlöf lyfter frågan i LSVO. Förslaget är att Samordnare 
kunskapsstyrning tillsammans med en från varje kommun föreslås ta fram en 
gemensam handlingsplan för kunskapsstyrning.  
 

• Det behövs även en justering av beslutsformer. Mats Wennstig och Bodil 
Sundlöf samlar mer inspel kring mötet i LSVO fredagen den 8 april där 

https://intranatet.ltblekinge.org/teams/Kunskapsstyrning/Lokala%20programomr%C3%A5den,%20LPO/_layouts/15/start.aspx#/
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processen höftledsartros togs upp. Kunskapsstyrningssamordnaren  samlar 
MASar för att jobba med hur de får ut informationen i sina organisationer.   
 

Formalia kring presentationer av PSV – Utskick av underlag samt tidsåtgång för 
presentationen. 
 

• Beslut: Korta presentationer, koncist och tydligt. Utskick en vecka i förväg.  
Justera efter 7/6.  
25/5 RA 
7/6 Stroke och Sepsis 

 
Vid protokollet 
Inga-Lisa Apelman 


