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Mötesanteckningar Kunskapsråd Hälsa och 
rehabilitering 
Datum: 2019-12-02   Tid: 09.00-12.00  Plats:Video 
 
Närvarande 
 Florence Eddyson Hägg ordf.  RKL 
 Leni Lagerqvist sekr. RKL 
 Niklas Föghner  RKL 
 Tobias Ekenlie  RÖ 
 Annica Öhrn  RÖ 
 Micael Edblom  RJL 
 Susanne Yngvesson RJL 
Ordf. RMPO  

Barn och ungdomars hälsa Tobias Ekenlie dubbla roller 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 

Förhinder 
Äldres hälsa  Arne Sjöberg  RKL 

 

Inledning 

Ordförande Florence hälsade alla mötesdeltagarna välkomna samt ställde frågan om 

övriga punkter fanns att anmäla. Inga kompletteringar gjordes. 
 

1 – Föregående mötesanteckningar 

Inga justeringar, anteckningarna läggs till handlingarna. 

 

2 – Rapport från RSL 7 november 2019 

Ordförande inledde med att det är en utvecklingsprocess att tydliggör vilka frågor som 
ska lyftas från Kunskapsrådet RSL. En av återkopplingarna gäller de arbete som pågår 
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för att på ett juridiskt korrekt sätt skapa bättre förutsättningar till att dra nyttan av de 
vårddata som finns. 

En annan att arbetet med att ta fram en rutin kopplat till medel för kompetensstödjande 
aktiviteter försenats. Så snart de fyra ordförandena slutfört arbetet kommer rutinen att 
distribueras till berörda RMPO.  

Ordförande avslutade med att detta mötets medskick till nästa RSL-möte d.v.s. 4/12-19 
summeras efter det att samtliga punkter på agendan genomförts. 

 

3 – Rapport från möte med processtödjare 25 oktober 

Processtödjare Leni berättade kort från mötet där sydöstra sjukvårdsregionens samtliga 
processtödjare på sjukvårdsregional nivå och nationell nivå (3 personer) träffades 
tillsammans med RSL-stab. Olika frågeställningar berördes och ett av medskicken från 
dagen var att de alltid ska stå på kopiaraden på alla kallelser och mötesanteckningar, en 
annan att de ska försöka att stödja på ett så likriktat sätt det går. Det senare har bl.a. lett 
till att information och underlag om en ppt. översiktsmatris som stöd för att visualisera 
status på de aktiviteter som angetts i handlingsplanen spridits. En annan att 
processtödjarna för de fyra kunskapsråden har återkommande avstämningsmöten för att 
även där medverka till likriktat arbetssätt. Översiktsmatrisen och dess tillämpning 
användes redan av respektive RMPO ordf. i samband med punkt 5, detta möte, 

 

4 – Återkoppling uppdrag från arbetsgrupp, Jesper mfl. 

Jesper Ekberg och Maria Minich Karlsson som tillsammans arbetat med de två 
frågeställningarna ”a) Planering kommunsamverkan b) vilka indikatorer föreslås ska 
följas” gav båda en redovisning på hur långt arbetet framskridit. Se två bilagor som 
kompletterande stöd. Bilaga ”Bild Kunskapsstyrning organisation” samt bilaga ”Samverkan” 

En längre diskussion fördes mellan representanterna på mötet där olika erfarenheter på 
den kommunala involvering och vikten av samverkan med kommunerna och dess 
ledningsstrukturer betonades. Ordförande och övriga tackade för det påbörjade arbete 
med uppdrag att nästa steg är involvering av kommunrepresentanter.  

Beslut 
Att Jesper gavs uppdraget att kalla till ett möte jan/feb 2020, där följande bjuds in att 
delta.  

För kommunerna Jönköping Ola Götesson, Kalmar Mattias Ask och Östergötland 
Camilla Samuelsson. Från detta Kunskapsråd kommer dessutom Maria, Florence och 
Annica att kallas.  

Förslag att kommunrepresentanterna om möjligt deltar vid mötet den 1 april 2020, som 
är ett fysiskt möte i Vimmerby. 
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 5 - Respektive RMPO 

Nulägesbeskrivning gavs av alla närvarande RMPO 
 – se samtliga bifogade matriser alt. ppt från respektive RMPO 
 
Kompletterande kommentarer RMPO för RMPO var 
5a) Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin framhöll att alla parter 
kontinuerligt utvecklar förståelsen av i vilket sammanhang man befinner sig samt 
utmaningen i hur allt innehåll ska spridas till alla som berörs och dem vi är till för dvs. 
våra patienter, brukare, närstående m.fl. Sydöstra sjukvårdsregionens 
kommunikatörsresurs Conny Thålin har uppdrag både på den sjukvårdsregionala och 
nationella nivån. Conny stödjer RMPO i arbetet kring kommunikation. 
 
Även förståelsen och tillämpning av dokumentet/verktyget Samordnad individuell plan 
(SIP) ökar  
 
5b) Primärvård 
Maria tillägger att jämförande av data är påbörjat och att de tagit beslut om vilka 
indikatorer som ska följas. Maria ser två mål med detta arbete som de valt att inleda 
kring depression där mål a) är att man får träna på att jämföra sig med varandra och b) 
hur närmar vi oss varandra. 
 
Arbetet med att tillämpa SIP pågår även inom primärvården. De har SIP uppdelat i två 
kodade mått där AU 125 motsvarar den som används vid utskrivningsprocessen till 
primärvård och där AU 124 motsvarar alla andra tillämpningsområden.  
 
Förslag  
att arbetsgruppen som har i uppdrag att kalla till möte med kommunrepresentanter 
(Jesper och Maria) tar med detta med tillämpning SIP inkluderat koder. 
 
5c) Psykisk hälsa 
Ulf beskrev med stöd av den matris som nu gått ut är ett bra exempel på hur 
förbättringsområdena kopplas mot patientlöftena. Sydöstra sjukvårdsregionen som 
ligger lite före övriga landet står just nu vilket innebär att verksamheterna står och 
väntar med att kunna breddinföra de VIP (vård- och insatsprogram) avseende 
schizofreni. En betydligt enklare aktivitet är att alla gamla som nya arbetsgrupper inom 
detta RMPO nu går under namnen RAG ”NN” osv.  
 
Kunskapsrådet för i anslutning till denna punkt en längre diskussion om behov av att 
lära mer om hur vilka bra metoder och verktyg som finns att använda vid 
implementering.  
 
Beslut att Annica Öhrn får i uppdrag att ta fram förslag på person ska kan bjudas in till 
ett av Kunskapsrådens kommande möten, för att lära mer om bra metoder och verktyg.  
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5d) Hälsofrämjande strategier 
Jesper beskrev arbetet med riktade hälsosamtal och att tre län är på gång med detta 
arbete. Som en hjälp i detta är att tanken att kunna tillämpa digitala arbetssätt vilket det i 
princip finns 21 variationer/förslag på just nu.  
Förslag 
att man gärna följer de arbetssätt som RJL tar fram då en gemensam grund är av stort 
värde. 
 
Inom ramen för Jespers 50%-uppdrag på SKR vid namn ”Strategi för hälsa” har 21 
regioner redovisat att mottagare är respektive läns samverkansstruktur vilket i sydöstra 
innebär tidigare omnämnda samverkansorgan REKO ( Jönköpings)  LGVO 
(Östergötlands) och LGL (Kalmars). Kunskapsrådet ser ett värde i att Jesper 
kontinuerligt rapporterar från såväl RMPO som från SKR-uppdraget.  
 
5e) Barn och ungdomars hälsa 
Tobias vittnade om att det sker en stor aktivitet på nationell nivå och hur RMPO tar sig 
an detta. Hälsobilden är viktig och det är vikigt att tidiga inventioner finns. Bra exempel 
att ta del av finns från Region Kronoberg och Skottland. 
En längre diskussion med koppling till ekonomi och effektivisering fördes. Tobias 
menade att det är svårt och särskilt svårt att jämföra ekonomiutfall då organisation och 
förutsättningar är olika. RMPO önskan är att man ska kunna genomföra KPP- 
jämförelser. Frågan om detta kan det lyftas till RSL dvs. kan vi kan ta fram data på 
liknande sätt för effektivitetsbenchmark? 
Beslut 
Susanne lovade att kontakta kontroller Jonatan Vincent som i och med vårt sydöstra 
värdskap för detta NPO ska kunna bistå i detta utvecklingsområde. 
 
Ny ordförande 
För förankring och godkännande i Kunskapsråd kommer ordförandeskapet i RMPO 
övergå till Petra Hornsta från 2020. 
Beslut 
Att godkänna detta förslag samt att processtöd Leni kontaktar Petra och säkrar att 
kalenderinbjudningar till nästa års möten förankras.  
 
5f) Äldres hälsa 
Hade förhinder att närvara 
Beslut 
Att Florence och Leni stämmer av med dem efter detta möte. 
 
Feedback på matris 
I samband med var och ens redovisningar framfördes positiva medskick att använda 
matrisen som stöd för presentationen. Statusprickarnas benämning och innebörd kan 
dock utvärderas i takt med att man tillämpat den efter första halvåret 2020. 
 

6 – Planering Kunskapsråd 2020 
Ordförande efterfrågade förslag på inbjudan av samverkansgrupper eller andra 
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kunskapsråd / RMPO. Representanterna ställdes sig positiva till detta och två förslag är 
prioriterade dels att som i punkt 5c) noterades dvs. att bjuda in sakkunnig i 
implementeringskunskap men även att bjuda in från nätverket LäSö, vars förkortning 
står för Läkemedel inom sydöstra. 
Beslut 
Att Annica Öhrn kontaktar berörd person avseende implementeringskunskap och att 
Florence kontaktar LäSö att medverka vid nästa möte video den 24 feb. 2020 
 
 
7 – Att lyfta till RSL 

• Status i arbetet med att utveckla kommunsamverkan 
• Önskan om stöd för att i en framtid kunna göra KPP-jämförelser 

 
8 – Avslutning 
Ordförande tackade alla mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte samt 
önskade God Jul och Gott Nytt 2020 !  
 

 

      //  Vid anteckningarna Leni Lagerqvist processtödjare 
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