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Mötesanteckningar  
 

Regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen 

10 februari 2020, kl. 09.00-12.00, Video 
 

Närvarande   Lena Lundgren, ordförande  Region Östergötland  

  Charlotte Sand, sekreterare  Region Östergötland 

  Göran Atterfors  Region Östergötland 

  Ninnie Borendal Wodlin  US, Region Östergötland 

  Anna Bowall  Region Östergötland  

  Stefan Franzén  Region Östergötland  

  Annica Öhrn Region Östergötland  

  Florence Eddyson Hägg  Region Kalmar län  

  Sofia Hartz  Region Kalmar län  

  Karl Landergren  Region Kalmar län  

  Mats Bojestig  Region Jönköpings län  

  Kjell Ivarsson  Region Jönköpings län 

  Jan-Erik Karlsson  Region Jönköpings län  

  Susanne Yngvesson  Region Jönköpings län  

 

Förhinder  Johan Rosenqvist  Region Kalmar län  

 

Adjungerade  Kerstin Ramfelt  punkt 2 Region Jönköpings län 

 Jon Sjölander punkt 3 Region Kalmar län 

 Lotta Saleteg Falk punkt 3 Region Östergötland 

 Anette Petersson punkt 3 Region Jönköpings län 

1. Inledning 

Lena Lundgren, ny ordförande för perioden 2020-2021, hälsade alla välkomna till mötet. Anna 

Bowall kommunikationsdirektör i RÖ som är ny i gruppen och hälsades extra välkommen. Därefter 

gjordes en presentationsrunda.  

2. Statusrapport RCSO, det sjukvårdsregionala uppdraget 

Kerstin Ramfelt gav en statusrapport om Registercentrum Sydosts, RSCO, sjukvårdsregionala 

uppdrag och arbetet med lärande nätverk. Målsättning under 2019 var bland annat att: 

 Starta upp två till tre lärande nätverk med fokus på områden med en tydlig koppling till 

regionens värdskap för kunskapsstyrning  

 Utvärdera pågående projekt med Swibreg  

 Testa verktyg  

 Beskriva modeller/processkartläggning för hur data från registren kan visualiseras och 

användas i daglig styrning 

 Former för samskapande med patientföreträdare/patientföreningar/intresse-organisationer. 

 Minst en vetenskaplig rapport  

Utvärdering visar att samtliga mål antingen har genomförts eller är pågående. 



 

2 
 

Diskussion kring hur RCSOs arbete med lärande nätverk kopplas till kunskapsstyrning för att 

undvika arbete i parallella spår. 

 

Konklusion 

De sjukvårdsregionala medel som beslutades för lärande nätverk 2019 har inte kunnat utnyttjas fullt 

ut och får därför nyttjas även under 2020. 

Se även bilaga pkt 2 

 

a) RSCOs ledning 2020 
Annica Öhrn presenterade den nya organisationen för RCSO. Den nya strukturen innebär att RCSO 

organisatoriskt flyttas från RÖ till RJL. CPUP-ansvaret flyttas från RÖ och RKL till RJL. Ett 

arbetsutskott skapas med en representant från varje region som har månadsvisa uppföljningar med 

chef för RCSO. RCSOs styrgrupp deltar vid årlig workshop kring visions- och framtidsfrågor samt 

rådgivande för 1-3 års planering. Syftet med den nya ledningsstrukturen är att öka integreringen 

med kunskapsstyrningsorganisationen. 

Se även bilaga pkt 2a 

3. Digitalisering 

a) Statusrapport eSpir inkl. dialog om vårdförlopp och eSpir 
Jon Sjölander, Anette Petersson och Lotta Saleteg Falk gav en lägesrapport kring arbetet med att ta 

fram en ny målbild för samarbete kring e-hälsa inom eSpir. Samverkan inom området digitalisering 

och e-hälsa har skett sedan 2014 och initialt utifrån perspektivet Cosmic. Under åren har fler 

uppdrag tillkommit såsom samverkan kring nationella invånartjänster, generella satsningar e-hälsa, 

gemensam data som underlag för utveckling och forskning, samverkan informatik/standardisering 

och samverkan kring juridiska frågor. Nu finns behov att eSpir stärker och breddar samarbetet 

ytterligare för att ta nästa steg. 

Styrande principer för ny målbild är:  

 Allt inom, ramen för ehälsa och digitalisering, som går att göra gemensamt skall vid 

uppvisad positiv effekt och nytta göras gemensamt.  

 Från samverkan till samarbete och samnyttjande 

 Gemensam övergripande prioritering 

 Initiativ beskrivs och konsekvensanalys görs utifrån nyttor, utmaningar och kostnader i 

perspektiven; invånare/patient, medarbetare och organisation  

 

Utmaningar framöver handlar om otydlighet vad gäller juridik och prioriteringar, ekonomi, 

organisatoriska och administrativa gränser samt gemensamma modeller, kommunikationsplan och 

arbetsverktyg.  

 

Konklusion 

Nästa steg i processen är att färdigställa principerna och målbilden, ta fram avtal, uppdatera 

samverkansmodellen, formalisera uppdragen, skapa målbildsscenario och prioritera. Målbilden 

beslutas på nästa möte för RSL, den 8 april.  
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b) Gemensam data i sjukvårdsregionen  
RSL beslutade den 10 april 2019 att de tre regionernas juridiska enheter får i uppdrag att ta fram 

en gemensam process för hantering och utlämnande av data för utvecklingsarbete och forskning.  

Vid dagens möte presenterades förslag till processer för hantering av utlämnande av data som grund 

för utvecklingsarbete i SÖSR och för forskning. Förslaget innebär att; behov av uttag från RJL, 

RKL, RÖ kommer in via en gemensam funktionsadress på SÖSRs webbsida, ärendet och 

tillhörande underlag bedöms, beslut om utlämnande tas, och därefter avslutas ärendet. I det fortsatta 

arbetet finns bland annat behov av en gemensam juristgrupp med koppling till eSpir. 

Beslut 

att RSL AU tillsammans de tre regionernas juridiska enheter tar fram en uppdragsbeskrivning för 

fortsatt samverkan mellan juristgrupperna inom SÖSR.  

att återaktualisera tidigare beslut från 10 april 2019 att de tre regionernas juridiska enheter får i 

uppdrag att ta fram en gemensam process för hantering och utlämnande av data för 

utvecklingsarbete och forskning som presenteras för RSL den 8 april. 

 

c) Inera – Information om ny strategi och mål 
Karl Landergren informerade om Ineras arbete med att ta fram en ny strategi och målbild. Möte 

med representanter från Inera och regiondirektörer för RJL, RKL och RÖ är inplanerat till den 4 

mars, därefter är Inera inbjudna till samverkansnämnden den 19 mars för information och dialog.  

4. RSL AU 

Annica Öhrn rapporterade om RSLs arbetsutskotts arbete och vad som är aktuellt inom 

kunskapsstyrning, nomineringar (se punkt 7), ekonomi och remisser (se punkt 11). 

Se även bilaga pkt 4 

5. Samverkansnämnden  

a) Preliminär agenda 19-20 mars 
Lena Lundgren gick igenom den preliminära agendan till SVNs internat den 19-20 mars, utöver de 

fasta punkterna är följande punkter inplanerade: 

 Samtal med revisorerna 

 Inera – ny strategi och mål 

 Gemensam data i sjukvårdsregionen 

 Samverkansnämndens årsredovisning 2019 

 Ansökan högspecialiserad vård inom viss vård vid ryggmärgsskador 

 Vård i rörelse- ministerbesök 25/9 -20. 

 

b)  SVN årsredovisning 2019 
Göran Atterfors gick igenom förslag till disposition för samverkansnämndens årsredovisning 2019. 

Tanken är att dispositionen ska följa den nya strukturen för överenskommelse om samverkan och 

vård i SÖSR. Årsredovisningen beslutas av SVN den 19-20 mars -20. 

Se även bilaga pkt 5b 
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6. Kunskapsråd 

a-d)  
Ninnie Borendal Wodlin lämnade en gemensam rapport från kunskapsråden och lyfte bland annat 

behovet av att: 

 Skapa standardiserade modeller för återkoppling mellan NPO, RPO och RAG. Företrädesvis 

nationella, men åtminstone gemensamma i SÖSR. 

 Skapa effektiva samverkansformer NPO, RPO när det kommer till områden som går ”på 

tvärs” genom flera programområden, exvis primärvård, cancer och rehabilitering men också 

samverkansgrupperna och kommunerna. 

 Skapa arbetssätt för effektiv förankring och implementering i linjen. 

 Anordna gemensamt strategimöte till hösten, för att arbeta vidare med gemensamma frågor, 

där samtliga deltagare i KR samlas för dialogmöte med en moderator som håller ihop dagen. 

 

Arbetsfördelning används som ett medel för att utnyttja hela sjukvårdsregionen för att säkerställa 

god tillgänglighet och kvalitet. Arbetet har initierats framförallt inom cancerområdet med delar av 

kirurgi, kvinnosjukvård och urologi. Tidigare genomförda uppföljningar har påvisat att arbetet 

kommit igång men det är viktigt att säkerställa att utvecklingen permanentas och att 

ekonomigruppen inom SÖSR löpande bistår i uppföljningen. 

Konklusion  

RSL ställer sig positiva till ett gemensamt strategimöte för kunskapsråden och att ordf. för KR 

planerar vidare.  

 

e) Rutin för kompetenshöjande aktiviteter inför beslut 

Ninnie Borendal Wodlin informerade om förslag till kriterier för ansökan kompetensstödjande 

aktiviteter för regionala programområden, RPO.  

Kriterier för godkännande: 

 Ansökan ska tydligt ange syfte, målsättning, uppföljning och tidplan 

 Ansökan ska beskriva verksamhetsnyttan för alla tre regionerna 

 Ersättning/arvode för extern föreläsare 

 Aktiviteter som stödjer, implementeringskunskap, kunskap om kompetensförsörjning, 

kompetensutveckling och nätverksbyggande 

 

Icke godkännande: 

 Ansökan som faller ut i resursfördelning och/eller andra fora 

 Ansökan som enbart gäller en region 

 Ersättning till SÖSR anställda 

 Ersättning för stora fasta kostnader eller investeringar  

 

Kvarvarande frågetecken: 

 Deadline för ansökan? 

 Hur många gånger kan RPO söka på ett år? 

 Resor, lokaler och ev. övernattning i samband med möten? Förslagsvis beviljas inte medel 

för ordinarie samverkansarbetet.  
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Utifrån att rutinen behöver kompletteras i vissa delar togs inget beslut vid dagens möte. 

Konklusion 

Kunskapsrådens ordförande återkommer med underlag för beslut om rutin till kompetenshöjande 

aktiviteter för RPO till RSL möte 8 april. 

7. Nomineringar 

Styrgruppen för kunskapsstyrning, SKS, har beviljat SÖSR att få värdskap för det nyinrättade NPO 

Perioperativ vård intensivvård och transplantation. Martin Holmer, Region Jönköpings län, är 

utsedd till ordförande. Processtöd är ännu inte utsett. 

Karl Landergren har avsagt sig uppdraget i nationella samverkansgruppen Uppföljning och analys. 

Förslag att nominera Peter Kammerlind, Region Jönköpings län, som efterträdare. 

Beslut 

att RSL nominerar Peter Kammerlind till NSG Uppföljning och analys.  

8. Nationell högspecialiserad vård 

Stefan Franzén gav en lägesrapport kring nationell högspecialiserad vård. Ansökningsperioden för 

viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdomar och EXIT är nu avslutad och är under 

beredning. 

RÖ kommer att ansöka om viss vård vid ryggmärgsskador, både vad gäller vuxen- och 

barntillstånden. Sista dag för att lämna in ansökan är 19 februari -20. 

9. Universitetsrepresentation i SÖSR 

Jan-Erik Karlsson presenterade förslag till hur forskning och utveckling kan stärkas inom SÖSR. 

Beslut 

att de fyra kunskapsråden har en adjungerad ledamot från Linköpings Universitet för att förstärka 

forskningsfrågor i linje med den gemensamma universitetssjukvårdsstrategin.  

att Jan-Erik Karlsson får i uppdrag att ge Johan Söderholm i uppdrag att utse en LiU representant i 

varje kunskapsråd och meddela respektive KRs processtödjare namn och mailadress på dessa 

personer. 

Se även bilaga pkt 9 

10. Uppdrag från RSL och ledarprogrammet SÖSR, innovationsnod etc. 

Diskussion kring hanteringen av de utvecklingsförslag som deltagarna ledarprogrammet (2018-

2019) presenterade på Gränsö i november 2019.  

Beslut 

att RSL AU tillsammans med representanter från det avgående ledarprogrammet arbetar vidare med 

idéer och förslag och under hösten återkommer till RSL med förslag på konkreta åtgärder. 
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11. Remisser  

a) Demens – målnivåer vård och omsorg 

Beslut 

att RSL överlämnar framtaget yttrande till Socialstyrelsen gällande remissversionen: Målnivåer för 

vård och omsorg till personer med demenssjukdom. 

b)  Screening för X-ALD  

Beslut 

att RSL överlämnar framtaget yttrande till Socialstyrelsen gällande remissversionen: Screening för 

X-bunden adrenoleukodystrofi (X-ald).  

c) Spårning och diagnostisering – PKU-biobanken 

Beslut 

att RSL överlämnar framtaget yttrande till Socialstyrelsen gällande remissversionen: Förslag till 

ändring i föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 

hälsoundersökning och föreskrifter om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom 

vävnadsprover i PKU-biobanken. 

12. Förslag till process för remissvar vårdförlopp 

Susanne Yngvesson gick igenom processen för hantering av SÖSRs svar på remisser om 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Mer information via länk: 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25074&nodeId=44969  

RSL stab sammanställer RPOs svar och överlämnar ett gemensamt svar från SÖSR till Sveriges 

kommuner och regioner, SKR. 

13. Vård i rörelse – lägesrapport av ministerkonferens 25/9 

Annica Öhrn informerade om att RSL stab tillsammans med SVN har påbörjat planeringen inför 

ministerkonferensen den 25 september. Syftet med konferensserien där Lena Hallengren besöker 

samtliga sjukvårdsregioner under 2020 är att skapa dialog och gemensam målbild. Fokus för 

konferensen är tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet. Därutöver har SVN föreslagit medicinsk 

kvalitet som Tema. Konsert & Kongress i Linköping är bokad. 

Lena Lundgren och Mats Bojestig meddelar att de prioriterar att närvara vid ministerkonferensen. 

Andra ledningsfunktioner såsom regiondirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör bör 

finnas representerade.  

Vad gäller fördelning och antal deltagare föreslås att SVN-presidium beslutar antal medverkande 

politiker.  

Uppdrag 

att Karl Landergren, Stefan Franzén och Kjell Ivarsson får i uppdrag att ansvara för innehåll och 

presentation av punkten Sjukvårdsregionen i fokus. 

att ge kommunikationsdirektörerna i uppdrag att ta fram en film, 5-10, minuter som presenterar 

Sydöstra sjukvårdsregionen.  

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=25074&nodeId=44969
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14. Diskussion/Planering RSL 2020-2022 

Ordförande efterfrågar vilka frågor som bör prioriteras i RSLs arbete framöver och ber samtliga 

närvarande att fundera. Punkten återkommer på ett kommande RSL. 

15. Övrigt 

a)  Robust läkemedelshantering 
Stefan Franzén och Ninnie Borendal Wodlin efterfrågade intresse att utveckla samverkan vad gäller 

robust läkemedelshantering/läkemedelsförsörjning och efterfrågar huruvida SÖSR går i takt vad 

gäller dessa frågor?  

Beslut 

LäSÖ bjuds in till ett kommande RSL för att dels presentera det tidigare givna uppdrag att 

förtydliga processbild av regionalt ordnat införande av läkemedel inkl. ekonomi och dels diskutera 

robust läkemedelshantering/läkemedelsförsörjning inom SÖSR. 

16. Avslutning 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades. 

 

Vid anteckningarna 

Charlotte Sand 


