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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 
 

Datum 2020-09-16 kl. 9.00-11.00 

Plats Videokonferens  

Närvarande Ninnie Borendal Wodlin, Mara Kosovic, Jan-Erik Karlsson, Robert Ring 

(del av mötet), Cecilia Gunnarsson, Carl Anjou, Anna Österström, 

Catrin Fernholm, Tatiana Jaklovska, Åsa Ahlenbäck 

 

Frånvarande Micael Edblom, Sofia Hartz, Fredrik Enlund 

 

Dagordning 

1. Föregående mötesanteckningar, bifogas, Alla 

2. Laget runt, Alla 

3. Kort rapport från RSL, Ninnie 

4. Strategidagen 16/11, Ninnie och Åsa 

5. Kommande möte 27/11 

6. Mötestider för 2021 

7. Övriga frågor 

 

 
1. Föregående mötesanteckningar  

Inget att tillägga utan kan läggas till handlingarna.  

 

2. Laget runt 

RPO primärvård 

Stora förändringar har skett i primärvården i samband med Covid-19. Många processer/rutiner gäller 

fortfarande, exempelvis separata flöden för patienter. Digitala möten har utvecklats under pandemin, vilket 

är positivt. Det pågår en del arbete med vårdplaner och här behöver vi hitta lösningar på längre sikt.  

Provtagning för PCR har ökat i samband med höstinfektioner.  

 

Framskjuten vård: Mottagningsbesök till specialist sjuksköterskor (KOL, Astma mm) har skjutits framåt. 

Kronikerpatienter har avbokat en del fysiska besök men en del har genomförts via telefon. Dock finns en 

del framskjuten vård och en lösning skulle kunna vara lördagsmottagningar, kvällsöppet.  

Forskning/utbildning: Här ligger vi efter och försöker övergå till det normala. Planen för ST- utbildning ligger 

fast. Fortbildning för DSL och DSK är också viktigt att prioritera.  

 

Från NPO- inte uppdaterad på detaljer men vissa frågor är kopplade till uppföljning av depression och 

tillgänglighet. SVF där Primärvården är involverad.  

  

Region Östergötland, Diagnostikcentrum 

Ökat tryck på laboratoriemedicin och klinisk mikrobiologi med anledning av utökad testning för Covid-19. 

  

Regeringen har beslutat om fortsatt satsning på Genomic Medicine Sweden (GMS) och regionala Genomic 
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Medicine Centers (GMC)  genom att gå in med finansiering med 32 mkr för 2021 via Vinnova (US regioner 

och medicinska fakulteter bidrar med lika mycket i medfinansiering). För arbete i nationella arbetsprojekt 

får Region sydöst genom RÖ och LiU totalt 5 mkr förutsatt medfinansiering med motsvarande medel från 

RÖ och LiU. Projekten handlar om: 

- IT 
- Hälsoekonomi 
- Bioinformatik  
- Arbetspaket för att implementera inom sällsynta sjukdomar, hematologi, solida tumörer och 

mikrobiologi 
 

Hela GMS projektet är viktigt för sydöstra sjukvårdsregionens förmåga inom området genomic och 
precisionsmedicin. Delar som kortsiktigt gynnar utvecklingen av sjukvårdsregionens förmåga är framför allt 
att stärka kompetensen inom bioinformatik. Det är även viktigt att använda medfinansieringen som finns 
till projektet för fortsatt utveckling av de regionala delarna av GMC SÖSR.   
 
Kopplat till satsningen på GMC SÖSR krävs även en strategisk satsning på infrastruktur och  
kompetensuppbyggnad av befintlig Next Generation Sequencing (NGS) inom SÖSR.  I syfte att ta nästa steg i 
utbyggnad och utveckling för att ”ta hem” externa analyser (skickas idag utomlands), bygga kompetens och 
ha ett större utbud för precisionsmedicin pågår dialoger om en strategisk satsning inom RÖ. 
 
Framskjuten vård och forskning: Diagnostik är en del av alla vårdförlopp och har således motsvarande andel 
framskjuten vård som finns inom sjukvården generellt. DC bedömer dock att kapacitet finns för att möta 
ökade behov under hösten och 2021. Utöver provtagning och labanalyser har volymerna under pandemin 
gått ner vilket innebär att det snarare funnits mer tid för forskning vilket nyttjats inom fr a 
laboratoriemedicin. 
 
RPO medicinsk diagnostik 
Klinisk genetik kommer att behöva ytterligare resurser för att klara av utvecklingen av arbetet.  
Det är många olika verksamheter som är involverade i medicinsk diagnostik vilket bland annat försvårar 
processer kopplat till remissvar. Under oktober månad kommer möte hållas för att se hur arbetet kan hållas 
ihop.  
 
Det har varit stort fokus på Covid-19. Framförallt arbetsgrupper inom mikrobiologen. Positivt att det har 
funnits ett etablerat nätverk i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Ett pilotprojekt, med gemensam plattform,  kommer att startas kopplat till bilddelning inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Informationssäkerhetsjuristerna, från de tre regionerna, bör hitta en gemensam 
tolkning, för att kunna nå i mål.  RPO är intresserad av att ta del av projektresultatet framåt.  
 
En ökad efterfrågan på PCR-tester och här finns en kapacitetsbrist på analyserna.  
 
Framskjuten vård: Framförallt inom mammografi har många patienter avbokat sina besök. Flera 
verksamheter tittar nu vilka åtgärder som kan vidtas för att minska köer. Köer finns även inom klinisk 
fysiologi och röntgen.  
 
Forskning och utveckling: Har genomförts i samma takt som innan pandemin.  
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RPO sällsynta sjukdomar 
Se bifogad pp-presentation. 
Hur kan processen för nationella remisser inom Sydöstra sjukvårdsregionen bli bättre? För att säkerställa 
att inget tappas bort (rätt kompetens blir involverad) bör det finnas en bra struktur. Kompetens finns inom 
många områden i Sydöstra men samordningen kan förbättras. Bör frågan lyftas till RSL? Cecilia ansvarar för 
att sammanställa frågor och återkomma i ärendet till KR.  
 
Mycket av verksamheten har varit pausad under pandemin. Koordinatorer har varit aktiva i Covid-vården. 
Har infört en del digitala möten med föräldrar grupper- som har gått bra.  

 

RPO tandvård 

Arbetet har planerats efter rådande situation kopplat till Covid- 19. RJ drog ner på antalet behandlingar då 

man såg ett problem med aerosoler (smittspridningsrisk). RÖ och RK slutade helt med att träffa/boka 

patienter, vilket har resulterat i framskjuten vård. Även RJ har en viss framskjuten vård kopplat till patienter 

över 70 år. Det är svårt att sätta en tidsplan när verksamheten har arbetat ikapp.  

 

Tillsammans med HTA-O har RPO arbetat med att ta fram riktlinjer kopplat till minskad smittspridning med 

aerosoler. NPO har fått ett uppdrag från regeringen att titta på hur barn och unga har drabbats.  

 

Dialog pågår om statlig ekonomisk ersättning kopplat till Covid-19.  

 

Jönköpings universitet har inlämnat ansökan om att få starta tandläkarutbildning. Hoppas att kunna starta 

utbildning våren 2023 med intag av 40 studenter per år. Praktiken kommer att fördelas på 10 regioner och 

handledare måste utbildas för att säkerställa kvalitén. Redan idag finns tandsköterske- och 

tandhygienistutbildning i Jönköping.   

 

RPO ögonsjukdomar 

NPO arbetet fortgår i stort sett enligt plan. 

Inga fysiska möten har genomförts inom RPO Ögon sedan i våras. Vid ett kommande fysiskt möte i oktober 

kommer gruppen att utvärdera aktiviteter i handlingsplanen samt diskutera framtida strategier. 

 

Under pandemin har det varit stor nedgång av verksamheten. NPO har tagit fram riktlinjer och 

prioriteringar för flera kroniska patientgrupper för att minimera riskerna då många patienter ingår i 

riskgrupper. RÖ har fått nya riktlinjer för ”Smittförebyggande åtgärder i öppenvård” vilka Ögonkliniken med 

stort flöde av patienter har svårt att efterleva vid normal produktion. Dialog pågår med smittskydd och 

vårdhygien. 

  

Forskning och utbildning: Pandemin har inte påverkat forskningen i någon stor utsträckning.  

Beredning för behovsstyrning 3 -  Uppföljning av behovsanalysen Ögonsjukdomar som kan ge betydande 

funktionsnedsättning samt RPO, regionalt programområde, Ögonsjukdomar har genomförts. Klinikerna har 

arbetat med de identifierade utvecklingsområdena och kommit vidare inom flera av dem. 

 

RPO öron-näs- och halssjukdomar 

NPO har haft möte under september. Arbetar med gemensamt remissvar för Nationellt vårdprogram 

skivepitelcancer i huden, Nationell högspecialiserad vård Könsdysfori,  Personcentrerat och sammanhållet 

vårdförlopp och Kognitiv svikt vid misstänkt demens sjukdom – svälj- och språksvårigheter utifrån logoped- 

och foniatrisk kompetens. 
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I RÖ har öron- näs och halsenheten varit aktiv i pandemiarbetet. Tolkcentralen har under pandemin haft 

minskad arbetsbelastning. Överkapacitet nyttjades till förbättringsarbeten inom verksamheten och 

utbildning för personal som en del av tidigare påbörjat arbete med magnet modell. 

Framskjuten vård: Operationsproduktionen har gått ner under pandemin då risk för aerosolbildning i 

anatomiskt område med högsta virus koncentration är stor. Majoritet av högvolym kirurgi är basala ingrepp 

med lägre medicinsk prioritet – vård som kan anstå. Öppenvård ser över möjligheter till extra insatser för 

att minska väntetider för nybesök. För att öka produktionen har man upphandlat extern arena för 

operationer. Forskning och utbildning: Professorrådet anser inte att pandemin har påverkat forskningen 

negativt. Forskningen har gått enligt plan.  

Det finns ett stort behov av att kunna skicka bilder digitalt vid MDK. Viktigt med en digital plattform.  

  

3. Kort rapport från RSL 

Se minnesanteckningar 200911.  

RSL har beslutat att fysiska möten kan genomföras om det sker i coronasäkrade lokaler och enligt FHM 

rekommendationer (dvs inte fler än 50 personer).  

Donationscentrum bör ingå i SÖSRs kunskapsorganisation.  

Ett pilotprojekt med organiserad prostatatestning ska startas i Jönköping. 

Metodrådet ska fortsätta sitt arbete enligt nuvarande uppdrag.  

Vårdkompetensråd- Information om ingående LiU-representanter i respektive KR lämnas på RSLs möte 

5/11.  

 

Under våren arbetat intensivt med att säkerställa VFU-platser. Har nått i mål.  

 

4. Strategidagen 16/11 

Den tidigare inplanerade strategidagen flyttas fram till våren-21.  
Ordförande och sekreterare från Kunskapsråden kommer att träffas 16/11 för att planera vårens 
strategidag. Förslag på nytt datum för strategidagen kommer senare. 
 
5. Kommande möte 27/11 
Blir digitalt. ÅA skickar inbjuda med skypelänk, Observera ny mötestid 13.00-15.00.  
 
6. Mötestider för 2021 
Under 2021 fortsätter KR att varva fysiska möten med digitala. NBW och ÅA tar fram förslag på datum och 
tider.  

 

 2 februari kl 9-11, skype 

 30 mars kl 10-15, fysiskt möte i Nässjö 

 19 maj kl 9-11, skype 

 14 september kl 10-15, fysiskt möte i Nässjö 

 16 november kl 9-11, skype 
 
7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 

https://plus.rjl.se/info_files/infosida44880/RSL_20200911_motesanteckningar.pdf
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8. Avslutning 
Ninnie tackar för dagens möte.  
 
Vid anteckningarna: Åsa Ahlenbäck 
 

 

 

 

 

 

 

  


