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Föregående protokoll
Godkännande av föregående protokoll bordlades till nästa möte.
Coronavirus – Jan Smedjegård
Jan Smedjegård redogjorde för det senaste om coronaviruset och Covid-19.
Aktuellt läge – Åke Tenerz/Johan Nordmark
Åke Tenerz berättade om ledningsstrukturen inom regionen för Covid -19.
Syftet är att tillskapa en ledning med tydlig struktur för beslut och verkställighet
som är hållbar över tid.
Förutom en regional ledningsgrupp finns också en operativ ledningsgrupp.
Möten hålls i Lovö, som är Regionens krisledningsrum
Regional ledning träffas före Operativ ledning
Sammanhållen kommunikation – beslutsfattare/bitr. sjukhuschef tillsammans med
kommunikatör ansvarar

Kunskapsstyrning – Lena Burström
Alla regioner har gått samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är
ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög
kvalitet.
Regionerna har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser
och kompetens. Det har bildats 24 nationella programområden (NPO). Dessa ska
mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala
programområden (LPO).
Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika
området.
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är värdregion för akutsjukvård, öron-, näsa- och
halssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt äldres hälsa.
På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, ett för varje nationellt
programområde
Regionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och
omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional
samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella
kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.
För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet kommer det
att skapas en matchande sakkunnigorganisation på lokal nivå, lokala
programområden, alternativt lokala arbetsgrupper. Dubbelarbete undviks och man
försöker i första hand bygga på befintliga strukturer. Där är Läkemedelskommittén
och dess expertgrupper viktiga som ett lokalt nätverk med lång erfarenhet av
kunskapsstyrning.
Utveckling pågår av det lokala Kunskapsstyrningsarbetet utifrån det nationella
målet ”Vår framgång mäts i liv och jämlik hälsa”. Rådet för kunskapsstyrning har
en viktig roll i relation till ledningen i detta arbete. Rådet har en omfattande
kompetensbredd som innebär stort stöd för analyser, förbättrings – och
utvecklingsarbete och patientsäkerhet.
Rådet ger stöd till lokala arbetsgrupper och lokala råd, bland annat gällande arbetet
med gapanalyser av Nationella riktlinjer
Dosupphandling – Karl-Johan Lindner
Dosupphandlingen som var klar i början på mars är överprövad. Nu måste en
direktupphandling med Apotekstjänst (nuvarande dosleverantör) ske inom snar
framtid.
Rapporter - Lars Lööf
Mellansvenskt Läkemedelsforum i Örebro i februari var ett mycket lyckat
arrangemang med drygt 700 deltagare. Föreläsningarna höll hög klass, likaså maten
och kongresshallen. Utvärderingen visade att deltagarna är nöjda med både
utbildningen och arrangemanget och gärna skulle rekommendera en kollega att
delta.
Inför 2021 har LK-medlemmarna som förslag att ta upp diabetes, vaccinationer, och
geriatrik i programmet. En utvärdering av coronavirusets följder förslås också.
Lars hade också en genomgång av nya läkemedel som bedömts av NT-rådet.
Lars rekommenderar en podd – Rådet från NT-rådet. Rådet är en podcast om nya,
dyra läkemedel och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp

från dem. Lyssna även på Rådet för att få veta mer om nya läkemedel mot sällsynta
sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstintresse, samverkan med patienter och
hur framtidens läkemedelsmarknad ser ut. Rådet finns där poddar finns.
Kommande möten i LK
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