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Vård och omsorg
Birgitta Göthman
Protokoll för möte med Nationella Programrådet
Astma/KOL
Datum: Onsdagen den 25 januari 2017
Tid: 10.00–16.00, fika from 9.30, lunch kl. 12.00
Lokal och adress: Mallorca, Hornsgatan 20
Kallade: Björn Ställberg ordförande, Caroline Stridsman, Lennart Hansson, Göran
Oldaeus, Peter Odebäck, Björn Belfrage, Lennart Hansson, Mikael Andersson, Ann
Ekberg-Jansson, Kerstin Fjällman Schärberg, Eva-Maria Dufva, Peter Edfelt, Hanna
Sandelowsky, Birgitta Göthman, Marie Lawrence, Ingela Rundström
Anmält förhinder: Ann Ekberg-Jansson, Björn Belfrage, Eva- Maria Duva, Marie Lawrence

Agenda
Nr

Punkt

1.

Mötets öppnande
Genomgång av dagordningen.
Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades till
handlingarna
Tre övriga frågor lades till

2.

Val av sekreterare
Birgitta Göthman

3.

Presentation av Hanna Sandelowsky, ny ledamot för
Stockholm/Gotlands sjukvårdsregion
Hanna ersätter Luisa som har tillträtt en annan tjänst. Hanna är
allmänläkare och har sin tjänst på Akademiskt
primärvårdscentrum, SLL (tidigare SEFAM) där hon är
vårdutvecklingsledare inom astma, allergi och KOL. Hanna är
också doktorand sedan 6 år, forskar på KOL i primärvården
(implementeringsforskning). Hanna arbetar kliniskt på en VC i
Tyresö 1 dag/veckan. Hanna hälsas varmt välkommen till
programrådet.
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4.

5.

Digitalt kunskapsstöd för astma/KOL
Peter O och Ingela beskriver tidsperspektiv för vårt arbete med de
olika produkterna som tas fram i expertgrupperna och det digitala
stödet för att presentera dem. Vad vi har gjort och vad vi har kvar
att göra.
Innan den digitala plattformen är klar så ska våra produkter skapas
i PDF format och läggas på SKLs hemsida. Strukturen ska sedan
överensstämma med det kliniska kunskapsstödet i primärvård.
Den digitala strukturen är det vi nu benämner e-learning. Vi ska
formulera ett avrop till e-learning i mars och en e-learning
plattform ska byggas upp där vi kan lansera våra produkter. Det
viktigaste just nu är att vi får alla våra dokument klara så att
Birgitta kan leverera dem till Ingela som i sin tur tar hjälp med att
bearbeta textmaterialet. PP bifogas protokollet.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd i primärvården
Therese Eklöv som är projektledare presenterade bakgrunden till
projektet och vad som gjort hittills. Projektet genomförs inom
ramen för nationell strategi att förebygga och behandla kronisk
sjukdom. Struktur för texten har tagits fram för att kunna hanteras
av en webbsida. IT-struktur byggs upp nationellt. En nationell
grupp tar fram evidensbaserad kunskap. Det är viktigt att skapa en
jämlik vård genom att senaste evidensbaserade kunskapen är
lättillgänglig. Specifika lokala tillägg görs av lokala redaktioner i
landsting/regioner när det exempelvis gäller remissrutiner,
läkemedel mm.
Programrådet ser det som viktigt att samverka med projektet
Nationellt kliniskt kunskapsstöd i primärvård. Rådet diskuterar
med Therese om granskningsfunktion, ska programrådet vara
referensgrupp till den nationella ämnesgruppen för
andningsvägar/allergi och överkänslighet, föra dialog om
innehållets evidens? Ordförande till ämnesgrupperna utses av
sjukvårdsregionen och ska vara utsedda i februari. Uppsala/Örebro
regionen ansvarar för ämnesområden andningsvägar och allergi
och överkänslighet. Ordförande samordnar och driver arbetet.
Sjukvårdsregionen stödjer ämnesgruppen. Programrådet tycker det
är mycket viktigt med samverkan med dessa ämnesgrupper så att
vårt arbete tas tillvara. När ordförande är utsedd behöver vi
etablera kontakt så att kunskapen och arbetet i rådet kommer till
användning.
I ett första förslag har man i projektet fått ta del av texter från
Sthlm, Jönköping och Skåne så att man har ett startkapital att utgå
ifrån. Dessa texter kommer nu att redigeras och kunna presenteras
under 2017. Lokala texter kan då läggas till av landsting/regioner.
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En gemensam nationell visnings vy skapas så att alla kan ta del av
materialet. INERA ska skapa en öppen dataplattform som alla kan
ta del av för att kunna förmedla information som inte är så känslig.
Den ska vara klar i maj 2017. Där ska materialet från kliniskt
kunskapsstöd finnas så småningom men till att början, med innan
den är färdigbyggd, läggs kunskapsstöden på en visnings vy. Så
snart som ordförande och ämnesgrupperna är tillsatta ska
programråden börjar samarbeta med ämnesgrupperna. Vi ska
hjälpas åt så att användarna ska ha så få ingångar till kunskapsdokument som stödjer dem i vården. Therese PP som bifogas.

6.

Planering inför Workshop 30 maj 2017
Vi gick noga igenom inbjudan och justerade innehållet. Vi beslöt
att alla rådsledamöter ska delta i grupparbeten som observatörer
och skriva ner sammanfattningar av diskussionerna i de olika
grupperna. Birgitta sak kontakta Thomas Sandström om rubrik, hur
han vill bli presenterad och om Eva Sunna också ska medverka.
När justeringarna är gjorda utifrån svaret ska Birgitta skicka
Inbjudan till Helen Magnusson för att lägga in SKL logga mm och
sedan skicka ut. Till de som utgår målgruppen.
Alla ledamöter måste skicka e-postadresser på de vi tycker ska få
en inbjudan till Birgitta senast på fredag!

7.

Rapport från insatsområden och diskussion om programrådets
verksamhetsplan och insatser 2017
Behandlingsplan
Björn ställer frågan om det är viktigt att behandlingsplan astma
liknar behandlingsplan KOL? Råder menar att det är bra att det är
enkelt att gör rätt och att astma behandlingsplan görs enlig samma
mall. Caroline föreslår att vi så snart KOL behandlingsplan är
färdig skickar den till Caroline Nilsson som kan påbörja arbetet
med att revidera behandlingsplan astma. Ingela och Caroline har
gjort de senaste ändringarna som gått till Blomqvist för
färdigställande förhoppningsvis är allt klart 1/4
IPS dokument
Dokumenten ska godkännas av NSK. NPR Primärvård har
önskemål om ta del av dokumenten innan dess. Luisa och Peter O
deltar vid deras nästa möte 7/2. Alla dokumenten ska vara klara
denna vecka för att sedan gå till den medicinska redaktören för
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bearbetning av textmassan.
Symtomformulären
Ingela och Peter träffas nästa vecka. Såväl formulär som
instruktion och förenklad tolkning är färdiga för publicering i PDFformat.
Diagnostik
Gruppen har färdigställt fyra dokument. Ett återstår; det som är en
inledning till de andra. Göran ska skicka det till Birgitta i nästa
vecka. Därefter går alla dokument till Ingela för layout och
redigering.
Beslut:
Deadline för när alla programrådens dokument ska ligga på
webbshopen är 1/5.

8.

9.

Triangelrevision
Rådet hade en gemensam diskussion om det senast reviderat
frågeformulär. Vi gick igenom de rödmarkerade områdena.
Lennart och Birgitta träffas nästa vecka och Lennart får fria händer
från programrådet att genomföra de förändringar som
programrådet diskuteras. Därefter får programrådet tillbaka det för
att skicka ut det för synpunkter till utsedda specialistföreningar.
Övriga frågor




Ledamöters Avtal: BG kontaktar Helen och ber henne med
kolla hur avtalsperioderna ser ut för ledamöter och försöka
se till att alla har förlängning till årsskiftet 2017/2018.
Hanna behöver ett avtal. Det har hon inte ännu.
Vi har fått en förfrågan från Marie om vi har något ärende
som vi vill ta upp till NSK 23/2, 23/3 alt 20/4.
Programrådet är helt överens om att vi vill ta upp och
diskutera med NSK vikten av patientutbildning som också
är högt prioriterat i NR astma/KOL. Patientutbildning finns
också med i Luftvägsregistret som en indikator. Vi ser det
som en naturlig del i det vi kallar personcentrerad vård. Vi
behöver utifrån patientens behov och resurser individuellt
anpassa utbildning till patient och närstående i viktiga
behandlingar vid astma och KOL såväl med vuxna som
med barn. Peter O och Peter E kan 23/2 på em. Björn kan
23/3 tidigt på fm. 20/4 kan ingen.
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Björn avslutar och tackar all för mötet idag
10.

Inplanerade möten
15/3, lokal Mallorca. SKL Hornsgatan 20
26/4, lokal Slussen, Hornsgatan 15
15/5 Telefonmöte 14.30–16.30
30/5 Workshop, Hotel Clarion Sign, Norra Bantorget
8/6, lokal Strömmen, Hornsgatan 15
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