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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2020 11 27 

Plats Video  

Närvarande Ninnie Borendal Wodlin, , Jan-Erik Karlsson, Anna Österström, 

Fia Lindberg (del av mötet), Andreas Käll (del av mötet), 

Fredrik Enlund Tatiana Jaklovska, Micael Edblom, Sofia Hartz, 

Åsa Ahlenbäck 

 

Frånvarande Cecilia Gunnarsson, Mara Kosovic, Robert Ring, Carl Anjou, 

Catrin Fernholm 

1. Föregående mötesanteckningar 

Inget att tillägga utan läggs till handlingarna.  

2. Handlingsplaner inklusive lägesrapport RPO 

o RPO Medicinsk diagnostik  

Se fastställd handlingsplan.  I RPO finns 7 regionala arbetsgrupper med 

anknytning till medicinsk diagnostik.  

 

Arbetsgrupperna fortsätter samverka och skapa samarbetsytor mot vården.  

Handlingsplan, se publicerat dokument på Sydöstra sjukvårdsregionen 

Fokusera på att ge stöd till arbetsgrupperna. Under 2020 planeras gemensamma 

dialoger med samtliga RAG. GMC- geometriskt medicinskt centrum- regionen 

ska försätta att vara en partner i det nationella arbetet.  

 

Ytterligare fokusområden är att fortsätta verka för IT-lösningar som stödjer 

säkrare och snabbare överföring av information och delning av bilder inom 

SÖSR samt verka för att juridiska hinder i samverkan minimeras.  

 

Fortsatt arbete kommer också att ske för att Genomiskt medicinskt centrum 

Sydöst (GMC SÖ) ska vara en regional partner till det nationella 

samverkansinitiativet Genome Medicine Sweden (GMS). 

 

Arbetat med nominering till NPO.  

  

o RPO Öron näsa hals  

Se fastställd handlingsplan.  Begränsad operationskapacitet i regionen med 

anledning av att tillgången till IVA-platser är begränsat, kommande julhelg 

äventyrar möjlighet att operera cancerkirurgi.   
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3 RAG:ar finns i RPO, Näs/bihålor, Hörsel/öronkirurgi, Larynx/esofagus. 

Tumör har etablerat regionalt samarbete sedan långt tillbaka.  

Implementerat regional riktlinje i SÖS för trombosprofylax vid ÖNH-ingrepp. 

Arbetet med övriga delar av handlingsplanen för 2020 är olika långt framskriden 

och arbetet fortsätter 2021.  

NAG och arbetsgrupper vårdförlopp kommer framöver forma och ev. justera 

handlingsplaner för RAG-ar utifrån delresultat grupperna presenterar för NPO – 

t.ex. remissfrågor, implementering. 

 

o RPO Tandvård 

Se fastställd handlingsplan.  Implementerat plan för nya nationella riktlinjer. 

Personcentrerat arbete går framåt. Nationella arbetsgrupper kopplat till 

kvalitetsregister för implantat och olika metoder.  

Carl Anjou kommer att lämna RPO och ersätts av Pernilla Larsson- Grahn. Ny 

processtöjdare blir Anna Fröberg, RÖ. 

  

Under 2021 kommer det att bildas två nationella arbetsgrupper dental implantat.  

Tandvården i Jönköping har, efter dialog, börjat kalla äldre patienter.  

 

o RPO Ögon 

Se fastställd handlingsplan. 

   

o RPO Sällsynta sjukdomar 

Se fastställd handlingsplan.  

3. Kort rapport från RSL 
 
Se publicerade mötesanteckningar.  

Jan-Erik: Arbete pågår med att upprätthålla VFU-platserna för studenterna inom SÖSR. 

Ett gemensamt beslut i SÖSR är att termin 11 är prioriterade.  

Fortsatt arbete med gemensamma upphandlingar inom SÖRS. RSG juridik och 

informationssäkerhet fortsätter sitt arbete med att hitta gemensamma tolkningar där så 

krävs för att komma vidare i det sjukvårdsregionala samarbetet.  

 

4. Fortsatt laget runt 

Region Jönköping (Micael):  Kraftig uppgång i pandemin, vilket har lett till begränsad 

tillgång till vård- och IVA-platser för övrig vård.  

Region Östergötland (Ninnie): Antalet inneliggande patienter har nått en platå,  ca 80% 

av vårens antal. Har blivit duktigare på att vårda patienter. Operationskapaciteten kan ha 

påverkats.  

Region Kalmar: Färre antal patienter vårdas på IVA jmf med våren. Viss smittspridning 

på sjukhusen och äldreboende. Diagnostik är hårt pressade och det är sårbart i och med 

att det är en mindre arbetsgrupp.  

Jönköping (Anna): Testkapaciteten växlar upp till 2400 prov/vardag. Har även fått 

uppdrag att införa antigen-tester för att påvisa aktiv covid-19-infektion.  
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5. Förstudie informations-och bilddelning inom SÖSR, 

Se separat bildspel. Föredragare projektledare Andreas Käll.  

Bakgrund- RAG radiologi- hur kan vi få en samverkan inom SÖSR med exempelvis 

tillgång till bilder mm. En förstudie med tydligt syfte och mål för att hitta en teknisk 

plattform. Beställare av förstudien är RPO Medicinsk diagnostik.  

Förstudien ska titta på en övergripande process för radiologi. Utifrån ett juridiskt 

perspektiv- vilka lagrum påverkas i radiologins process. Från remiss till multimedicinsk 

konferens. Förstudien ska även utreda hur samverkan kring förvaltning kan ske inom 

SÖSR.  

Andreas återkommer med rapport under Q1, 2021. 

6. Information från möte 16/11 

Vid mötet deltog RSL AU, ordförande och processtödjare KR. Syftet med mötet var att 

påbörja arbetet med en tydlig målbild för RSL, KR och RPO. Samverkan mellan RSL, 

KR, RPO och RAG är mycket viktigt.  

Det är viktigt att utvärdera om arbetet med KR har bidragit till en mer jämlik vård i 

SÖSR. Ordföranderollen och mandat i KR måste bli tydligare. Kan man dra lärdom av 

varandra? Hur kan KR bidra tydligare för att uppnå resultat mot jämlik vård? Möjlighet 

att styra resurser till enhet som har levererat positiva resultat. En punkt att ev diskutera 

på strategidagen 3/2, 2021.     

Processtödjare KR tar fram nytt förslag på agenda till strategidagen 3/2, 2021 och 

förmedlar till övriga. Mötet genomförs digital.  

 

Förenkla administrationen för RPO. Kan adm för ordförande minskas?  

 

Se publicerade mötesanteckningar 

 

Micael: Arbetet med RPO är viktigt och  bör ytterligare tid avsättas för att implementera 

arbetet lokalt. Tydligt att personer får tid för nationella uppdrag.  

 

Ett angeläget område är att hitta mål och mätetal som kan jämföras med varandra i 

SÖSR. 

 

Anna: Styrkan är att ha regionala och lokala arbetsgrupper. Tack vare regionala gruppen 

kan det bli ”verkstad” av nationella arbetet. Viktigt att processtödjare har tid för sitt 

uppdrag. 

 

Tanja: Grundarbetet bör ligga på regionala arbetsgrupper. Blir en utmaning när det är 

många nationella arbetsgrupper.  

 

Jan-Erik: Alla ledningsnivåer måste fråga efter samma mätetal 

nationellt/regionalt/lokalt. Viktigt att vi håller i och följer upp. 
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7. Ny hemsida Sydöstra sjukvårdsregionen 

Ny hemsida med adress Sydöstra sjukvårdsregionen. Samtliga regioner ansvarar för att  

dokumenten publiceras på hemsidan. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-

mallar/webbpublicering/ 

Grupper ex RPO som har behov att dela arbetsmaterial erbjuds att skapa slutna 

samarbetsrum. Observera att officiella mötesanteckningar måste skrivas i SÖRS mall 

och därefter publiceras. Tillgång till samarbetsrum beställs via 

folkhalsa.sjukvard@rjl.se 

8. Årshjul för kunskapsråd 

Åsa får i uppdrag tillsammans med övriga processtödjare att ta fram förslag till årshjul. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

 

Nästa möte (digitalt) 2020 02 02 kl 9-11.   

 

Vid anteckningarna 

Åsa Ahlenbäck 
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