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Nätverksträff för processtöd Sydöstra sjukvårdsregionen  
Inbjudan riktar sig till processtöd i regionala programområden (RPO), sekreterare i kunskapsråden (KR), 

processledare i nationella programområden (NPO) och regionsjukvårdsledningens stab (RSL).  

Datum 14 oktober 2020 

Tid kl. 08.30 – 12.00  

Plats Lokal i respektive region  

 Region Östergötland – Pionen, plan K2 i Regionhuset, Linköping 

 Region Kalmar län – Seglet, plan 4 i Regionhuset, Kalmar 

 Region Jönköpings län – Vidöstern, hiss K, plan 6 på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

Program 

8.30  Inledning och presentation  

 Annica Öhrn 

8.40  Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård  

 Nationell utblick, Susanne Yngvesson och Karl Landergren 

 Arbetet som NPO processtöd, Lotta Lindqvist och Siv Folkhammar Andersson 

 Arbetet i RPO Psykisk hälsa, Maria Minich Karlsson 

9.10   Nya hemsidan och samarbetsrum   

 Conny Thålin  

9.30 Inför gruppdiskussion. Uppdragsbeskrivning för processtöd 

9.40 Gruppdialog och erfarenhetsbyte av uppdraget som processtöd, inkl. kaffe och paus  

10.30   Redovisning av gruppdiskussionerna  

11.10  Paus 

11.20 Implementering  

 Mia Ilhammar  

11.50 Summering och övriga frågor 

12.00 Avslutning 

 

Nätverksträffen syftar till att du ska få information om- och diskutera aktuella frågor men också att 

möjliggöra erfarenhetsutbyte och diskutera din roll som processtöd. Finns det något specifikt som du vill få 

information om, diskutera eller frågor att få svar på får du gärna maila dessa i förväg till: 

charlotte.sand@regionostergotland.se   

 

Varmt välkommen! 

Annica Öhrn, Karl Landergren och Susanne Yngvesson 

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 
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Gruppdialog 

 

I varje grupp utses en samtalsledare och någon med ansvar att dokumentera. Syftet med gruppdialogerna är 

att identifiera styrkor, effektiva arbetssätt och stödbehov.  

 

Uppdrag och roll som processtöd.  

 Är uppdraget tillräckligt tydligt? 

 Har du tillräckligt med tid avsatt för uppdraget? 

 Hur upplever du processen för, och rollen som sakkunnig/samordnare för remissvar tex vad gäller 

personcentrerade sammanhållna vårdförlopp, nationell högspecialiserad vård 

 Hur fungerar dialog och samarbete mellan  

o ordförande och processtöd,  

o RPO och RSL stab, 

o RPO och KR,  

o olika RPO, 

o RPO och RSG (regionala samverkansgrupper)   

 Vet du var du hittar mallar och rutiner, tex för remisser, rutin för patientmedverkan, jävsdeklaration, 

handlingsplan, årsrapport etc.  

 

 

Här hittar du anteckningar från föregående möte 2019-10-25. 

 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41396

