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1. Inloggning 

Robert Ring hälsar alla välkomna till mötet. 

Mötet inleds med en kort presentation av varje deltagare. Agendan justeras något för att 

bättre passa utifrån de deltagare som är närvarande. 

Därefter visas ett bildspel (bilaga 1) som kortfattat beskriver kunskapsrådet, bemanning 

och uppdrag.  

2. Föregående minnesanteckningar 

Deltagarna går igenom föregående minnesanteckningar. Det finns inga särskilda beslut 

att följa upp utifrån dessa minnesanteckningar.  

3. Presentation av årsrapport och handlingsplan 

ÖNH 

Det RMPO ÖNH väljer att lyfta fram i sin årsrapport är: 

- Bristande tillgänglighet. Väntade 90 dagar eller kortare till behandling/åtgärd 

försämras 2018 för samtliga sjukhus i SÖSR. 

- Operationsutrymme. Bristande tillgång till operationsutrymme begränsar 

möjligheterna att möta behovet av operation/åtgärd. 

- Hudtumörer. Antalet excisioner ökar som underliggande trend. Under 2018 var 

ökningen påtaglig i Jönköping där excisioner i skalpen flyttades över från 

kirurgkliniken till ÖNH samt att en privat ÖNH-läkare hade stängt under 6 månader. 

- Logopedi, ökade barnpopulation kräver diagnostik och behandling samt allt fler 

äldre med behov av rehabilitering och uppföljning. 

 

För 2019 vill RMPO ÖNH fokusera på följande områden: 
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- Tillgänglighet och vårdgaranti. 

- Kort tungband – skapa gemensam riktlinje samt informationskampanj. Deltagarna 

vid kunskapsrådet tycker att det är viktigt att riktlinjen också kommuniceras med 

RMPO tandvård och den nationella nivån. Beslut: RMPO ÖNH ska kommunicera 

och hämta in synpunkter på riktlinjen från relevanta aktörer. 

- Kunskapsstyrning organisation – RAG. Fyra arbetsgrupper har startats i början av 

2019. Samtliga har ett förbättringsområde att jobba med under året. 

Sällsynta diagnoser 

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) är en samordnande funktion i den sydöstra 

sjukvårdsregionen men inget vårdansvar. Definitionen av en sällsynt diagnos är 1 

patient på 10 000 i Sverige. I EU är det 1 på 2 000. En anpassning till en europeiska 

definitionen kommer således at medföra en ökning av patientvolymen. 

Det RMPO sällsynta diagnoser väljer att lyfta fram i sin årsrapport är: 

- Aktivt arbete i NPO sällsynta diagnoser 

- Nominering av områden för nationell nivåstrukturering är framtagen men det är 

oklart hur många av de 15 förslagen som går vidare i processen.  

- Nationella arbetsgrupper (NAG) register. I nuläget saknas ett nationellt register 

beroende på legala aspekter. För vårdens fortsatta utveckling är det nödvändigt att 

överkoma dessa hinder. Registercentrum i sydost kommer att vara behjälpliga på 

nationell nivå i att utveckla register. 

- NAG syndrom med komplexa vårdbehov. Förslag finns om att starta en nationell 

arbetsgrupp för patienter med komplexa vårdbehov och många olika kontakter i 

sjukvården. Det finns tydliga fördelar med att utveckla en sammanhållen vård för 

dessa patienter. En fast vårdkontakt kan förebygga vårdkonsumtion.  

- NAG medfödda metabola sjukdomar. Förslaget finns även här att starta en nationell 

arbetsgrupp.  

Ett projekt pågår i Motala kring övergången från barn- och ungdomsvård till vuxenvård 

för individer med komplexa behov som får kontroller enligt guidelines. Detta verkar 

falla väl ut och ska följas upp. Detta kan bli möjligt för spridning inom SÖSR framöver.  

Medicinsk diagnostik 

Det RMPO medicinsk diagnostik väljer att lyfta fram i sin årsrapport är: 

Framtidskonferens har genomförts i Alvesta där 55 medarbetare från hela regionen 

deltog. 

Samverkan patologi inom SÖSR har varit ett fokusområde 2018 med flera pilotprojekt. 

Det finns fortsatt utmaningar gällande juridiska aspekter och bristande IT-lösningar. En 

regional arbetsgrupp för patologi kommer att skapas 2019. 

Möjligheten att kunna dela bilder och information är avgörande för hur väl vi kommer 

att kunna möta behoven i framtiden. Både de tekniska och de juridiska aspekterna måste 

följas åt och i nuläget upplevs de juridiska tolkningarna som stora hinder för 

utvecklingen. 

Rörande gemensamma upphandling/investeringar pågår flera olika projekt. Arbetet kan 

utvecklas ytterligare.  
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RAG Radiologi har tittat på vilken undersökningsmetod som bör användas för patienter 

med misstänkt kranskärlssjukdom, för att vården ska bli jämlik inom SÖSR. I 

Östergötland utreds dessa patienter kliniskt med Datortomografi(DT). RAG Radiologi 

hade initialt ställt frågan till Centrumråd Hjärta som påbörjade en utredning. Denna 

utredning har slutförts inom RMPO Hjärta och kärl. I sitt svar ger de rekommendation 

om att ett införande av DT kranskärl bör införas även i Region Kalmar och i Region 

Jönköpings län. 

För 2019 vill RMPO medicinsk diagnostik fokusera på följande områden: 

- Kunskapsstyrning och nivåstrukturering/arbetsfördelning. Flera olika regionala 

arbetsgrupper kommer att skapas under 2019 för att stärka samverkan i SÖSR. Det 

är en förutsättning för att klara de utmaningar vi står inför inom området diagnostik.  

- GMC – Genomic Medicine Center. Satsningen på genomic medicine kräver ett 

utvecklat samarbete mellan sjukvård, akademi och företag. Samverkan sker också 

nationell och regionalt och inom SÖSR blir ett prioriterat projekt att bilda en tät 

samverkande interaktion inom de kliniska molekylära analyserna. US kommer här 

att fungera som en hub gentemot övriga regionen. 

- Nätverk och SKL-rapportering ledtider radiologi och patologi.  

Nationellt finns en ojämlikhet där bostadsort avgör om en subspecialist kommer att 

bedöma den radiologiska undersökningen eller inte. Genom att använda telemedicin 

och nätverksbyggande kan denna ojämlikhet avhjälpas. Regional arbetsgrupp 

(RAG) radiologi har detta som ett fokusområde under året. 

Sedan tidigare rapporteras ledtider in till SKL från radiologin och från årsskiftet 

rapporteras löpande ledtider avseende patologi in till SKL via en automatiserad 

modul. RAG patologi kommer fortsatt att följa utvecklingen och arbeta för en mer 

allt mer utvecklad samverkan.  

 

Tandvård 

Nystartad grupp under 2018 och fokus har varit på att hitta arbetsformer. Av den 

anledningen presenteras inte någon specifik årarapport. Gruppen har haft vissa problem 

när det gäller videomöten och fungerande teknik. Har påbörjat arbete med gemensamma 

riktlinjer för att säkerställa likvärdig vård och skapa trygghet för nya medarbetare. Har 

utmaningar gällande kompetensförsörjning vilket påverkar tillgängligheten. 

Tandläkarutbildning på gång i Jönköping. Planeras för 15 platser med start hösten 2021. 

Det finns ett etablerat samarbete gällande utbildning av ST-läkare och webutbildning av 

tandläkare är på gång. Kvalitetsregister på den nationella nivån saknas men arbete pågår 

för att starta ett avseende implantat.  

Koppling till NPO är säkerställd. NAG karies tillsatt och första rapporten kommer i 

juni. 

Har också svårigheter med informations och bildöverföring. 

Ögonsjukvård 

Då representant för RMPO ögonsjukvård saknas vid mötet tittar deltagarna på 

sammanfattningen i årsraporten för ögonsjukvården.  

”- Ögonsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen erhåller goda eller mycket goda 

medicinska resultat.  
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- Utmaningarna ligger i tillgängligheten samt kompetensförsörjningen.  

- För att upprätthålla god nationell och internationell standard krävs löpande 

förbättringsarbete vad gäller uppdaterade evidensbaserade medicinska riktlinjer, 

effektivisering av processerna, nyttjande av befintlig kompetens på bästa möjliga sätt, samt 

adekvat resursförsörjning; alla dessa punkter utvecklas bäst i större samarbete.”  

Vid behov kan ögonsjukvården rapportera mer utförligt vid kunskapsrådets nästa möte. 

Beslut: Då flera RMPO beskriver svårigheter med få till fungerande uppkopplingar vid 

videomöten. Robert och Michael tar med frågan till eSPIR.  

Flera RMPO beskriver också vikten av att kunna dela bilder och information på ett 

enkelt och säkert sätt. Den tekniska utvecklingen ger oss nya möjligheter men tyvärr 

upplevera många att de juridiska tolkningarna och olika system bekransar 

möjligheterna. Den finns en uttalad önskan om att våra regioner tillsammans ska stödja 

att bejaka en utveckling där information och bilddelning förenklas. Mot bakgrund av 

detta ska frågan åter aktualiseras i RSL. Deltagarna i RSL från kunskapsrådet får i 

uppdrag att framföra detta.  

4. Återkoppling från RSL 

Jan-Erik återkopplar från RSL:s senaste möte (10 april) där är också regiondirektörerna 

deltog.  

Helikopterutredning pågår fortfarande och det finns många frågeställningar som ännu 

inte är lösta.  

En särskild rutin har tagits fram inom SÖSR för hantering av nationell samverkan med 

ordnat införande rörande medicinteknik.   

Utifrån kunskapsstyrning gavs en nulägesbeskrivning och SÖSR en väl fungerande 

struktur/organisation och en vana av att arbeta tillsammans som flera andra 

sjukvårdsregioner saknar..  

SÖSR nominerar Lotta Saleteg Falk (e-hälsostrateg i Region Östergötland) till Nationell 

samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation. 

Som exempel på ett utvecklingsarbete inom kunskapsstyrningsområdet presenterades ett 

projekt inom KK rörande förlossningsvården. ”Rädda liv” eller ”Vunnen hälsa”. 

Vunnen hälsa i detta sammanhang i form av minskat antal komplikationer vid bästa 

möjliga förlossningssätt. 

Kort redogörelse för vad som var aktuellt i samverkansnämnden (SVN). Fokus är 

fortsatt på hälso- och sjukvårdsfrågor.  

Upphandling – Region direktörerna står bakom ambitionen att SÖSR ska upphandla 

gemensamt så långt det bara är möjligt. Ordförandeskapet för gemensamma inköp 

roterar mellan inköpscheferna och just nu är det Carina Mattsson, inköpschef i Region 

Jönköpings län, som är ordförande. Om ni inom RMPO ser möjliga områden för 

gemensamma upphandlingar går det bra att kontakta Carina.  

Kompetensmedel finns att fördela till RMPO för särskilda kompetenshöjande insatser. 

En särskild rutin ska tas fram för hur detta ska hanteras, rutin är utskickad separat.  
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5. Avslut 

Robert tackar för aktivt deltagande och att deltagarna har delat med sig av flera 

spännande kunskaper. 

6. Nästa möte 

13/9, kallelse skickas separat. 

 

Vid anteckningarna 

Mats Mellqvist 


