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 2019-09-17 

Mötesanteckningar 2019-09-10 
Kunskapsråd Hälsa och rehabilitering 
 
Tid kl. 09.30-15.30 
Plats Hotell Högland Nässjö 
  
Närvarande Florence Eddyson Hägg ordf.  RKL 
 Leni Lagerqvist sekr. RKL 
 Elisabeth Kristiansen RÖ 
 Micael Edblom  RJL 
 Susanne Yngvesson RJL 
 
Ordf. RMPO  
Barn och ungdomars hälsa Tobias Ekenlie RÖ 
Hälsofrämjande  Jesper Ekberg RJL   
Primärvård  Maria Enquist RJL 
Psykisk hälsa  Ulf Grahnat  RJL 
Processtödjare RCPH   Maria Minich Karlsson RKL 
Rehabilitering, habilitering  
och försäkringsmedicin  Stefan Bragsjö RKL 
 
Adjungerad pkt 4 
Malin Hegen bitr. verksamhetschef  
Rehabiliteringsmedicinska kliniken RJL 
 
Förhinder 
Niklas Föghner   RKL  
Rolf Östlund   RÖ  
Arne Sjöberg ordf. Äldres hälsa RKL 
 

Ordförande hälsade alla välkomna och gruppens representanter gav en kort presentation. 

1. Föregående mötesanteckningar 

Återkoppling på följande punkter;  

 Årsrapporterna för 2018 redovisades vid aprilmötet, medskick att den formen av 
årsrapport utgår. Framgent blir uppföljning mer av karaktär att löpande följa upp 
de handlingsplaner som finns för 2019. Handlingsplanernas för 2020 kan 
sannolikt likställas med en reviderad version av 2019. Det är lyft till RSL stab 
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att handlingsplanerna kanske behöver bli 2-åriga. Med anledning av detta 
återkommer denna uppföljning under punkt 3 - Rapport från respektive RMPO. 

 Nivåstrukturering, återkommer som punkt idag och föreslås bli en stående punkt 
vid dessa möten. 

 Samverkansytor som vi har, ett uppdrag som kommer att redovisas idag se pkt.6 

 Kompetensmedel, åter också idag, se pkt 7 

Beslut:  
Inga justeringar eller kompletteringar, mötesanteckningarna läggs till handlingarna 

2. Rapport från RSL 12 juni 2019 

Länk till mötesanteckningar och bilagor i sin helhet, ordförande återkopplade likt ovan 
på följande punkter. 

2 – Högspecialiserad vård 

7 – Handlingsplan, patientlöftena – små steg i den riktningen och att handlingsplanernas 
för 2020 bör bli med en reviderad version av 2019 samt ev. bli 2-åriga. RSL stab fick att 
arbeta med detta. 

8 – KRs ordföranden har för RSL beskrivit behov av likriktighet mellan de fyra 
Kunskapsråden, därav beslutades det att KRs ordföranden har kontinuerlig avstämning 
med varandra. I den dialogen bör även riktlinjer för patientmedverkan ingå. 

Beslut:  
att rapport till och från RSL framgent ska vara en stående punkt på agendan 

 

Beslut:  
att följande ska noteras vid RSL-mötet den 18 september 

 LARO – remissvar på Socialstyrelsens sammanställning av Kunskapsstöd, se 
bilagorna 2a) 2b) 

 Kompetensmedel se pkt 7 
 Kommunsamverkan förslag enl. skrivning pkt 9 

 

3. Rapport från respektive RMPO  

Inför mötet hade respektive ordförande och processtöd fått ta den av instruktion och 
mall för att på ett likvärdigt sätt kunna ge en statusrapport tillika återkoppling av de 
RMPO aktiviteter som anges handlingsplan 2019 samt ge en nulägesbeskrivning om 
vilka tillkommande aktiviteter de kan ska ingå i handlingsplan för 2020. 

 Hälsa och rehabilitering – se bilaga 3a 
 Psykisk hälsa – se bilaga 3b 
 Barn och ungas hälsa – se bilaga 3c 
 Hälsofrämjande – se bilaga 3d 
 Primärvård – se bilaga 3e 
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Sammanfattning 

Ordförande tackade för redovisningarna. Sammanfattade också med att samtliga RMPO 
redovisningar visar på att sydöstra i sin organisation och driftighet kommit en bra bit på 
väg. Alla i Kunskapsrådet ser fram emot fortsatt utveckling av form och innehåll samt 
på vilket sätt kommunernas medverkan kommer att involveras. Läs mer under pkt 9 
kommunsamverkan.  

Äldres hälsa hade pga förhinder ingen rapport delge.  
Beslut: 
att Kunskapsrådets ordförande och processtödjare kommer mötet att återkoppla till 
Äldres hälsa samt be om en skriftlig redovisning senast november 2019. 
 

Nya SVF 2019 
För detta Kunskapsråd innebär den första delen i satsningen att två RMPO berörs 

- Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomarberörda RMPO Äldres hälsa 
- Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd RMPO Psykisk hälsa 

 

Dagen efter detta möte kommer samtliga ordf. och processtöd på nationell nivå att få 
mer information. De NAG-områden som utsetts ska ses som ”lågt hängande frukter” 
d.v.s. processerna har redan den evidens som krävs för att ”standardiserade förlopp ska 
kunna tas fram”. Respektive NAG–grupp har att avgöra var i/vilka delar av processen 
som standardisering ska definieras som SVF samt vilka värden ska rapporteras till den 
nationella databasen. 

 

4. Återkoppling uppdrag  

Malin Hegen medverkade via video och beskrev hur arbete med "Rehabilitering av 
patienter med ryggmärgs och hjärnskador i slutenvård" fortlöper. Med stöd ppt.bilder 
samt med kompletterande stöd från ordf. Stefan Bragsjö beskrevs det pågående och mer 
kortsiktiga arbetet. De angav också hur det tänker sig att en långsiktig lösning kan 
formas. Frågor ställdes och besvarades. Ordförande tackade för rapporteringen. Se 
bilaga 4 

Beslut 

att RMPO avlämnar en rapport första kvartalet 2020 

 

5. Nytt om nivåstrukturering 

Elisabeth beskrev status i processen och att ansökningar ska skickas in då 
Socialstyrelsen föreslagit Nationell högspecialiserad vård avseende vid 

a) Avancerad kirurgi vid Endometrios – 5 enheter 
b) Trofoblastsjukdomar -1 enhet 
c) EXIT (ex utero intrapartum treatment) - 1 enhet 
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Sydöstras utsedda träffas den 3 oktober. Information om tilldelning från Socialstyrelsen 
kommer att ske mars 2020. 

Slutsats 
att högspecialiserad vård/nivåstrukturering blir en stående punkt på agendan.   

 

6. Indikatorer att följa 

I samband med Kunskapsrådets aprilmöte utsågs RMPO ordf. för hälsofrämjande 
strategier Jesper Ekberg att sammankalla övriga RMPO ordf. med uppdrag att 
identifiera gemensamma indikatorer. Med stöd av ppt rapporterade Jesper från det 
videomöte där merparten av alla RMPO deltagit, RMPO primärvård hade haft 
förhinder. En av slutsatserna var att begreppet närområdesperspektivet blir det 
perspektiv som stödjer att rikta insatserna/resurserna till de med störst behov. De data 
som idag kan tas från KOLADA tillsammans med underlag som ”Strategi för hälsa” tar 
fram är ett bra arbetsmaterial för det fortsatta arbetet.  
Se bilaga 6 
 
Beslut: 
att Jesper Ekberg utsågs att sammankalla till en arbetsgrupp där RCPH Maria M. 
Karlsson + en RÖ representant + kommunrepresentanter tillsammans tar fram ett förslag 
på strategi hur man i samverkan kan driva och följa dessa frågor. 
 
Målsättning: 
att en första återkoppling från arbetsgruppen kan redovisas i samband med 
Kunskapsrådets möte den 2 december. 

 

7. Kompetensmedel 

RMPO Barn och ungas hälsa har inkommit med en ansökan om att få ta del av den pott 
medel för kompetensstödjande aktiviteter som respektive Kunskapsråd har mandat att 
fördela. För 2020 disponerar respektive Kunskapsråd 600 tkr. Avsikten är att dessa 
medel ska ses som en långsiktig satsning där nivån inom rimlig tidshorisont beräknas 
ligga fast. Kompetensmedlen får inte användas till programområdenas möten, lokaler, 
resor, kost eller logi 
 
För att de fyra Kunskapsråden ska kunna värdera/bevilja inkomna ansökningar på ett 
likartat sätt tas punkten upp i samband med RSL-mötet den 18 september.  
 

Beslut att Kunskapsrådets ledamöter via e-post delges det beslut som tas, detta för att 
kunna ansöka för 2020. En sammanställning av ansökningar från respektive RMPO kan 
därmed redovisas vid Kunskapsrådets möte den 2 december. 
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8. Information  
 
Elisabeth berättade att region Östergötland sedan en tid arbetat med organisation samt 
att det nu finns ett förslag till ny ledningsstruktur. Målet med omorganisationen är att 
förenkla och resurseffektivisera. Förslaget läggs fram till Regionstyrelsen för beslut den 
25 september.  

 

9. Kommunmedverkan 
 
Dialog om hur kommunrepresentationen ska se ut under 2020 fördes. Alla ledamöter i 
Kunskapsrådet är eniga om att samverkan med kommunerna är avgörande för flertalet 
av de processer och aktiviteter som finns på agendan ska kunna genomföras. Nationellt 
har man påbörjat nomineringar i flera NPO, där den nationella representationen från 
kommunerna i NPO hälsa och rehabilitering samt i NPO barn och ungas hälsa kommer 
från sydöstra.  
 
Kunskapsrådet är också eniga om den sjukvårdsregionala samverkan med kommunerna 
ska ha direkt koppling till de tre befintliga samverkans-nätverken 
 

 ReKo – Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och 
Jönköpings läns kommuner (ReKo) 

 LGVO – Ledningsgrupp Vård och Omsorg (Region Östergötland) 
 LGL – Länsgemensam ledning (Region Kalmar län) 

Förslag att innehåll och uppföljning tas fram i tillsammans med kommunerna, 
Kunskapsrådet föreslår att arbetsgrupp bildas. 

Gruppen bör också föreslå vilket mandat de utsedda ska ha samt hur all information till 
och från Kunskapsstyrningsorganisationen ska spridas/fångas upp. Som ett förslag på 
uppföljning angavs de 22 indikatorerna i KOLADA, dessa indikatorer skulle kunna 
utgöra basline för både regioner och kommuner.  

Hur hänger det ihop med Nära vård? Elisabeth ser att Östergötlands LGVO sannolikt 
kommer att formas om efter det. 

Beslut: 
att Jesper Ekberg, likt beslut i punkt 6, utsågs att sammankalla Maria M. Karlsson + en 
RÖ representant med uppdrag att ta fram förslag på struktur och form för 
kommunsamverkan. 

  
10. Nästkommande möten 
 
2019 

 2 december  kl.09.00-12.00  video 
2020 

 24 februari  kl.13.00-16.00  video 
 1 april  kl.09.30-15.30  Vimmerby 
 Eventuellt ett extramöte innan semesterperioden startar 
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 8 september  kl.09.30-15.30  Nässjö 
 9 november  kl.13.00-16.00  video 

 
Beslut: 
att sekreterare/processtöd även fortsättningsvis skickar outlook-kallelser 
 
 
11. Avslutning – avtackning 
 

Elisabeth, som ska gå i pension  avtackades för sin mångåriga 
medverkan i olika grupperingar inom regionsjukvården.  
 
Ordförande tackade därefter mötesdeltagarna och mötet avslutades. 
 

Vid anteckningarna 

Leni Lagerqvist 


