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   2020 12 22 

Strategidag för regionala programområden   

 
Datum 2021-02-03 
Tid 13.00 -16.15  
Plats Digitalt- zoom, länk skickas i separat mail 
Anmälan Senast 21-01-25 via Zoom-länk 
 
 
Kunskapsråden bjuder in ordförande och processtöd i de regionala programområdena 
(RPO) till en strategidag med fokus på samarbets- och utvecklingsfrågor samt 
kunskapsstyrning. 
 
Syftet med dagen är att hitta ett gemensamt förhållningssätt och rollfördelning mellan 
kunskapsråden och RPO för ett utökat samarbete i och mellan dessa i 
utvecklingsarbetet. 
 
Dagen kommer att ge en bakgrundsinformation, föredrag samt skapa förutsättningar 
för dialog via två olika diskussionspass.  

 
 

12.45 – 13.00 Incheckning 

13.00 – 13.15 Inledning  
Nulägesbild kunskapsstyrning, Karl Landergren 

13.15 – 13.20 Introduktion till fortsatt upplägg dvs indelning fyra grupper i form av 
”Breakoutroom” samt föreläsning 

13.20 – 13.40   ”Breakoutroom” 1  
 Hur ser ni på nuvarande samverkan mellan olika RPO och 

övriga grupperingar? 
 Vad kan utvecklas? 

13.40 – 14.00 Kort redogörelse från respektive grupp - 5 min per grupp 

14.00 – 14.15 PAUS 

14.15 – 14.20 Återsamling 

14.20 – 15.00 Föredrag – ”Analys och uppföljning” 
Fredrik Westander - Utredare, Avdelningen för vård och omsorg 
Sveriges Kommuner och Regioner 

 Kvalitetsregister och övriga datakällor som stöd 
 Strukturerad vårddokumentation  
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15.00 – 15.20 ”Breakoutroom” 2  

 Vilka förväntningar och behov av analysstöd finns? 
 Vilka hinder - respektive möjligheter finns för RPO? 
 Områden med stor variation inom SÖSR – vilka bör 

prioriteras? 

15.20 – 15.40 Reflektioner – återkoppling till Fredrik W, chatten används som 
komplement 

15.40 – 15.50 PAUS 

15.50 – 16.00 Reflektion respektive ordförande Kunskapsråd och RSL AU 

 Vad tar vi med oss till det fortsatta arbetet med en 
gemensam målbild inom sydöstra sjukvårdsregionen? 

16.00 – 16.15 Summering och nästa steg – RSL AU 

  

 

Välkommen 

Ninnie Borendal Wodlin, Florence Eddysson Hägg, Stefan Franzén, Martin Takac 

 
Kontakt: 
Diagnostik och sinnen: Åsa Ahlenbäck, asa.ahlenback@regionostergotland.se 
 
Hälsa och rehabilitering: Leni Lagerqvist, leni.lagerqvist@regionkalmar.se 
 
Kirurgi och cancer: Marie Gustafsson, marie.a.gustafsson@rjl.se 
 
Medicin och akut vård: Håkan Samuelsson, hakan.samuelsson@regionostergotland.se 
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