
Digitalt styrgruppsmöte RiksSår 2021-10-08 

Närvarande: Rut Öien, Nina Åkesson, Anna Davnert, Cecilia Fagerström, Linda Jervidal. Alexandra 

Forssgren, Christina Monsen, Liselotte Sahlberg, Astrid Lundevall, Ulla Hellström Tang, Madeleine 

Stenius, Olle Nelzen, Lill-Marie Persson, Lena Blomgren, Kristina Malmsten, Sandra Strand, Inger 

Jardevi, Harry Hansson, Maria Kusagård, Åsa Boström, Hanna Wickström 

Val av mötesordförande: Rut Öien. 

Val av mötessekreterare: Hanna Wickström. 

Val till justeringspersoner: Maria Kusagård och Christina Monsen. 

Fastställande av dagordning: Godtas. 

Årsmötets behöriga utlysande: Godtas. 

Val av nya styrgruppsmedlemmar: Jenny Roxenius nomineras till styrgruppen. Jenny Roxenius är 

processledare för NAG Svårläkta sår och Venös sjukdom i benen. Planerat uppdrag i RiksSår är ffa 

journalintegration och implementeringen av vårdförlopp. 10% från 1/1 2022 och 2 år framåt. Jenny 

Roxenius ansluter till mötet efter att styrgruppen enhälligt godkänt henne som styrgruppsmedlem.  

Val av registerhållare och ordförande i styrgruppen: Nina Åkesson väljs till registerhållare framåt. Rut 

Öien föreslår Hanna Wickström som väljs till ordförande från och med 1/7 2022.  

Val av ordförande i de permanenta grupperna och i undergrupperna: Sittande godtas. 

Kort information om styrgruppens arbete under 2020/2021: Nina Åkesson visar upp organisationen. 

Nationella kvalitetsregister ska bidra till att rädda liv, uppnå jämlik hälsa och användas aktivt för 

uppföljning och lärande. Kvalitetsregister ska vara en del av systemet för kunskapsstyrning. 

Kvalitetsregister ska användas systematiskt i förbättringsarbeten och bidra till kunskap och utveckling 

av ehälsa och vårdinformationssystem. Det NPO som RiksSår är verksamt i är Hjärta/kärl och 

Hud/könssjukdomar och dialog förs med NPO Äldres hälsa. RiksSår måste dock uppfylla kriterier för 

certifieringsnivå 3 och skapa en plan för att nå dit. RiksSår har under 2020-21 gjort en första 

validering och en ny hemsida har skapats. Planer för kommande år: ökad täckningsgrad, uppdatering 

till RiksSår 3.0 (innebär färre förstavariabler, ökat antal diagnoser, ökat antal sårlokaler), 

journalintegration, PSV Svårläkta sår och dess implementering, ökat användarstöd, validering och 

publik data (ViS). 

Kort information om forskning under 2020/2021: Inkomna forskningsprojekt presenteras. Lena 

Blomgren informerar om bensårsprojekt på Venöst Centrum i Karlskoga och en planerad RRCT om 

behandlingsstrategier från Swedvasc. Rut Öien informerar om ett Kampradsprojekt med nationell 

kartläggning av svårläkta sår och att projektet ska användas till en nulägesanalys för vårdförloppen. 

Rut Öien berättar också om ett Länsgemensamt uppdrag inom Psykisk Hälsa där Digitala 

sårkonsultationer i Region Blekinge ska ingå. Ulla Hellstrand Tang berättar om ett digitalt verktyg för 

att fotundersökning (IT-Tåget) och lösningar för personcentrerad, sammanhållen vårdprocess för 

prevention av fotkomplikation vid diabetes. Cecilia Fagerström driver forskningsprojektet PePP, med 

syfte att minska risken för recidiv av venösa bensår mha utbildningsfilmer för personal och patienter. 

Två doktorander finns inom projektet. Sandra Strand berättar om en studie gällande preventiva 

åtgärder vid trycksår, där brister ses avseende individuellt förskrivna preventiva och behandlande 

hjälpmedel för patientgruppen. Hanna Wickström visar resultat av en studie gällande personalens 

engagemang i ett digitalt beslutsstöd.   



Information om PSV: Rut Öien informerar om PSV svårläkta sår och dess progress under året. 

Informerar om att ett vårdprogram kommer att tas fram för nationell implementering. Här kommer 

också hälsoekonomiska beräkningar att ingå. Implementeringen är inte fastlagd utan kommer att 

skötas av regionerna men förhoppning finns om nationella personal- och patientutbildningar. Koden 

”sårverksamhet” är en nyhet. Kanske kan den användas för att tillförsäkra att ett sårteam finns kring 

patienten. 

Ekonomisk rapport: Nina Åkesson ger en ekonomisk rapport. 2020 hade vi en budget på 1 850 000: 

vi fick ett överskott på 770 000 som framför allt grundades i utebliven teknisk utveckling pga. hög 

arbetsbelastning på vårt registercentrum. Summan fördes över till 2021 års budget, då vi har en 

budget på 2 900 000. 1 miljon till löner, 1,8 miljoner på IT-kostnader och utveckling av registret, 

130 000 till resor och extrainsatta uppdrag. 

RiksSårs verksamhetsberättelse: Nina hänvisar till hemsidan där denna finns publicerad. 

Behandling av inkomna motioner och förslag: Inga inkomna. 
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