
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

 2020-02-24 

Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och 

sinnen 

Datum 2020-02-24 kl. 13.00 – 15.00 

Plats Videokonferens  

Närvarande Ninnie Borendal Wodlin, Cecilia Gunnarsson, Jan-Erik 

Karlsson, Anna Österström, Robert Ring, Fredrik Enlund, Sofia 

Harz, Christoffer Martinelle, Charlotte Sand (askulterande) 

 

Frånvarande Mara Kosovic, Catrin Fernholm, Micael Edblom (ersätts av 

Anna Östertröm), Carl Anjou (ersätts av Fia Lindeberg), Tatiana 

Jaklovska 

 

KR = Kunskapsråd 

RJL = Region Jönköpings län 

RKL = Region Kalmar län 

RÖ = Region Östergötland 

 

1. Inloggning 

Presentationsrunda genomfördes.  

Anna Österström är ny ordförande för RPO medicinsk diagnostik. Hon utgår från RJL som 

utvecklingschef psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Fredrik Enlund är kvar i KR som 

representant för Region Kalmar.  

2. Statusuppdatering årsrapporter 

Respektive RPO redovisar status för årsrapporter. Årsrapporterna kommer att redovisas till RSL 

senast den 25 mars. Dessa kan skickas till Christoffer senast den 24 mars.  

Öron, näsa, hals (ÖNH) 
Ej närvarande.  

Medicinsk diagnostik 
Anna informerar:  

RPO har lämnat in årsrapport. Ska se över formen till nästa år med ambition att begränsa 

omfattningen.  
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RPO har arbetat med att få igång sju arbetsgrupper. RPO har regelbundna möten med 

arbetsgrupperna med syftet att snabbt etablera stöd och hjälp för samverkan kring gemensamma 

frågor.  

 

Juridik och IT är en utmaning. Detta påverkar förutsättningarna för organnätverk. Möjligheter finns 

att nivåstrukturera utan att centralisera genom digitala lösningar.  

 

Ögon 
Ej närvarande. 

Sällsynta sjukdomar 
Cecilia informerar: 

Arbetet med övergång barn till vuxenvård har varit ett pilotprojekt i Motala. En workshop är 

inplanerad i mars där deltagare från hela sjukvårdsregionen kommer att bjudas in. Vårdanalys har 

gjort en bra rapport på detta område (https://www.vardanalys.se/rapporter/forberedd-och-sedd/).  

 

Frågan om möjligheten att dela journaldata är viktig för register och kartläggning. RSL har haft 

frågan uppe och det ska komma ett beslutsärende i frågan i samband med RSL den 8 april.  

 

Tandvård 
Fia informerar: 

Skrivningar pågår över vad som gjorts under året. Handlingsplanen för 2020 har inkommit. Inväntar 

från NPR en gemensam plattform för kunskapsdelning. I Jönköping byggs en ny hemsida – 

Vårdstöd – där vårdprogram läggs in som är tillgänglig för alla. Förhoppningen är att det nyttjas 

inom fler områden.  
 

 

3. Återkoppling RSL 

Ninnie och Jan-Erik informerar:  
 

- RCSO, Registercentrum sydost, ska under 2020 föras över till att ligga under RJL.  

 

- eSpir – mycket står och stampar kring juridik och olika IT-system. Målbild och avtal ska 

tillbaka till RSL för beslut. Olika plattformar i SÖSR försvårar att ta fram bra data.  

 

- Strategimöte KR 

KR-ordföranden pratar ihop sig kontinuerligt inför RSL. Ett strategimöte i höst för alla KR-

deltagare är inplanerad den 29 september. 

Syftet är att hitta strategier för gemensamma frågeställningar som de fyra KR har.  

– Den linjära kommunikationen  NPO – RPO – RAG  

– Kommunikation som går på tvärs i en matris. Hur försäkra sig att ha bra kommunikation.  

– Hur blir besluten implementerade på ”riktigt”.  

Alla fyra KR har samma utmaningar och behöver ett gemensamt förhållningssätt och hitta generiska 

modeller för hur det ska gå till.  

 

https://www.vardanalys.se/rapporter/forberedd-och-sedd/
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Vilka ska bjudas in? En stor utmaning är att sprida kunskapen och engagemanget då många inte 

känner till organisationen vilket kan göra det angeläget att bjuda in verksamhetschefer utanför KR. 

Viktigt att verksamhetschefer får vara delaktiga om det handlar om implementering. Samtidigt 

innebär för många deltagare att det ställer stora krav på förberedelserna. Det är inte tänkt som ett 

informationsmöte.  

 

Flera RPO-representanter är tillika verksamhetschefer och dubbla funktioner. Det finns möjlighet 

att bjuda in övriga nyckelpersoner utifrån frågeställning.  

 

- Kompetensmedel: ordförandena för KR återkommer med nytt förslag i samband med RSL. 

Viktigt att inte lägga för mycket administration.  

 

- Varje KR adjungerar en LIU-representant för att ha frågan på agendan.  

 

4. Kommande möten 

11 maj kl. 10 – 15 i Jönköping. Lokal meddelas senare. LäSÖ, regional samverkansgrupp för 

läkemedel och medicinteknik, inbjuds till att närvara. (Tidigare datum den 23 april stryks).  

 

Save the date: Strategimöte samtliga KR den 29 september på Hotell Högland i Nässjö.  

 

5. Övriga frågor 

Jan-Erik: Genetikutredning genomfördes tidigare av Cecilia och Jan-Erik. Från mars tillsätts en 

genetisk samordnare i RJL.  

 

I RKL har ansökan om en samordnare gjorts men har inte fått information om beviljat medel. 

Handlingsplanen ska följas upp.  

 

I RÖ har klinisk genetik uppdrag för alla tre länen. För närvarande oklart var frågan ligger. Robert 

tar med sig frågan för RÖ.  

 

 

6. Avslutning 

Ninnie tackar dagens möte!  

 

Vid anteckningarna: Christoffer Martinelle 

 


