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Mötesanteckning Kunskapsråd Hälsa och 
rehabilitering 
Datum  2020-11-09 

 

Mötestid 08.00-12.00  Plats  Video 

 

Närvarande 

Tjänstepersoner 

Florence Eddyson Hägg ordf.  RKL 

Leni Lagerqvist   RKL 

Niklas Föghner   RKL 

Tobias Ekenlie   RÖ 

Annica Öhrn   RÖ 

Micael Edblom   RJL 

Susanne Yngvesson   RJL 

 

Ordf. Regionala programområden (RPO)  

Barn och ungdomars hälsa ordf. Petra Hornstra 

Hälsofrämjande ordf. Jesper Ekberg  

Primärvård ordf. Maria Enquist 

Psykisk hälsa ordf. Ulf Grahnat, processtöd Maria Minich Karlsson 

Äldres hälsa –Ulrika Stefansson ersättare för ordf. som har anmält förhinder 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin - Stefan Bragsjö 

 

Adjungerad – RSG eSpir  Eva Järvholm  

 

Adjungerade  – RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin  

Malin Hegen bitr. verksamhetschef Rehab.medicinska kliniken Jönköping, 

Wolfram Antepohl verksamhetschef Rehabmedicin Linköping,  

Magnus Hellström, verksamhetschef Rehab Söder 

Anders Mörnvall, person med patienterfarenhet 

 

 
Agenda 

1 - Inledning 

Florence hälsade alla välkomna  

 

2 - Föregående mötesanteckningar 

Inga justeringar utan godkändes 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/samverkansgrupp/
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3 - Rapport från 

3a) Mötet med kommunerna 

Florence redogjorde för att mötet med kommunerna som representerades av Ola 

Götesson (Jönköping), Sofia Wermelin (Kalmar) och Camilla Samuelsson 

(Linköping). Samtliga var eniga om att involvering bör och ska ske, men inte just 

nu. De framförde dessutom ett tack till kunskapsrådet och känner att de på ett 

likvärdigt sätt görs delaktiga i att utveckla denna samverkan. Mötet resulterade i 

att man under våren åter ska mötas i frågan, med målet att enas om vad och hur. 

 

3b) RSL 5 november 

Florence redogjorde några punkter däribland de strategiområden som sydöstra 

sjukvårdsregionens ledning ser som viktiga. De områden som diskuterades var 

bland annat Högspecialiserad vård och dess direkta och indirekta koppling till 

nästa område dvs. arbetsfördelning mellan de tre länen. Kunskapsstyrningen och 

möjligheterna att utveckla kraften i detta var ett annat område. Läs mer RSLs 

mötesanteckningar i sin helhet, följ länk  

 

4 Planering 2021 

4a) Övergripande möteskalender Sydöstra sjukvårdsregionen 

-se länk till den sjukvårdsregionala hemsidan scrolla ner så finner ni den senaste 

publicerade och kontinuerligt uppdaterade bilagan 

 

4b) Beslutade möten för kunskapsrådet våren 2021 

 

• 8 feb. kl. 13.00-16.30 

• 22 mars kl. 13.00-16.30 

• 11 maj kl. 10.00-12.00 

 

Alla möten blir videomöten och där Leni skickar separata outlookinbjudningar 

med Skypelänkar. 

 

4c) Strategidag 16 nov-2020, ett video möte där samtliga ordförande i 

kunskapsråden möter RSL au för att bland annat samtala om övergripande 

strategier inför 2021 års arbete avseende Kunskapsstyrning och sjukvårdsregional 

samverkan. 

 

Samtliga RPO ordförande på mötet gavs möjlighet att förmedla sina medskick, se 

nedan punkter; 

 

• RPO måste balansera två ”ben” kunskapsutveckling och 

kvalitetsutveckling 

 

• RPO måste balansera för att vidmakthålla och utveckla såväl 

specialisternas smala kompetens som den breda kompetensen där 

samverkan, inkluderat samverkan med kommunerna är viktig 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/11/RSL-2020-11-05-Motesanteckningar-Slutgiltig.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/om-sjukvardsregionen/
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• RPOs utvecklingsområden har en direkt koppling till hur omställningen 

av ”Nära vård” utvecklas tillika påverkar alla samverkansstrukturer 

 

• RPO ser att fortsatt utveckling av den gemensamma 

kunskapsplattformen NKK från att enbart stödja primärvård till att 

stödja specialistvård och samverkansytor är av stort värde. I samband 

med detta framhålls den filtreringsfunktion som VIP-arna erbjuder 

 

• RPO äldres hälsa och primärvård framhåller att de har svårigheter att  

på RPO-nivå få till aktiviteterna. De utrycker konkret att den faktiska 

”görandet” sker på regionnivå mellan region och berörda kommuner.  

 

• RPO efterfrågar samverkansforum som stöd för att upprätthålla och 

utveckla kompetensnätverk 

 

• RPO ber att man får nationellt håll visar ökad förståelse för att 

nuvarande personalbank har sina begränsningar att kunna medverka i 

för många olika grupperingar 

 

• För gemensam utveckling tillika kostnadseffektiv lyfter RPO vikten av 

o Patient- och närståendemedverkan 

o Kommunsamverkan 

o Hälsoförebyggande insatser 

 

• RPO delar behov av mål och mått för uppföljning, men behöver stöd i 

framtagande av 

o Analysunderlag 

o Gemensamma data 

o Åtkomst till gemensamma data 

o Stöd att genomföra analys 

• Underlag – Vårddata/Cosmic, kvalitetsregister etc. 

 

 

4c) Kunskapsrådens tilldelade forskningsrepresentanter  

Jan Marcusson professor i geriatrik kommer att bidra med forskningskompetens 

vid Kunskapsrådets möten from 2021.  

 

Övriga Kunskapsråds forskningsrepresentanter är  

- KR Diagnostik och sinnen - Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi 

- KR Kirurgi och cancer - Annette Bruchfeld, professor i njurmedicin 

- KR Medicin och akut vård - Thomas Schön, professor i infektionsmedicin 
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5 - Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa, hur 

hänger det ihop? 

Jesper gav med stöd av ppt information och nulägesbild med målet att för de 

ingående RPO skulle ges möjlighet att få en bild av hur allt hänger ihop. 

Diskussion fördes och respektive RPO framförde att det mest konkreta är bland 

annat att ta fram gemensamma utdata och arbeta vidare konkreta aktiviteter som 

både regioner och kommuner kan bidra till att utveckla. De tre regionernas 

samverkan med kommunerna inom sydöstra har kommit långt sett ur ett nationellt 

perspektiv vilket vi ska vara stolta över. Det förslag som ligger gällande nya 

Socialtjänstlagen (SoL) berör en hel del kring vikten av det förebyggande 

insatserna, och Agenda 2030 likaså. Se nedan de länkar Jesper tipsade om samt 

bilaga ppt. 

 

Länk kommunspecifika rapporter 

https://studios.statisticon.se/oj/strategiforhalsa/ 

 

webbsändningar 

https://skr.se/halsasjukvard/strategiforhalsa/webbsandningarstrategiforhalsa.32077

.html 

 

 

6 - RSG eSpir 

Eva Järvholm gav med stöd av ppt information om den nya målbild som antogs av 

RSL den 11 september 2021. Diskussion fördes och samtliga representanter ser 

nyttan med detta samnyttjande av resurser. RPO psykisk hälsa beskrev att det har 

en RAG som hanterar delar av de områden som omnämnts. Eva fick till sig vem i 

RAG-gruppen hon skulle kontakta för att få mer information i syfte att undvika att 

parallella och motverkande arbeten utförs. Läs mer i bilaga ppt. 

 

7 - Rapport från respektive RPO    

Respektive ordförande beskrev med stöd av översikten handlingsplaner för 2021 

och la i sin presentation fokus på ”Nytt inför handlingsplan 2021”. Följ länk 

hemsidan där handlingsplanerna för 2021 finns publicerade. 

 

 

8 - Rapport ”Ryggmärgsskador och Svåra hjärnskador i SÖSR” 

Medverkande vid denna programpunkt var  

- Malin Hegen bitr. verksamhetschef Rehabmedicin Jönköping 

- Wolfram Antepohl verksamhetschef Rehabmedicin Linköping 

- Magnus Hellström, verksamhetschef Rehab Söder 

- Anders Mörnvall, person med patienterfarenhet 

Gruppen gav med stöd av ppt en gedigen rapport på arbetet som genomförts under 

flera år. Ytterligare en dimension till rapporten delgavs genom att 

patientföreträdare Anders berättade sina patientresa och rehabiliteringsprocess där 

https://studios.statisticon.se/oj/strategiforhalsa/
https://skr.se/halsasjukvard/strategiforhalsa/webbsandningarstrategiforhalsa.32077.html
https://skr.se/halsasjukvard/strategiforhalsa/webbsandningarstrategiforhalsa.32077.html
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/handlingsplaner/
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det funnits såväl både positiva som utvecklingsbara upplevelser som sydöstra 

sjukvårdsregionen har haft och har ansvar för. Se bilaga ppt 

 

Slutsats 

Den fortsatta processen av innehåll och eventuell påverkan på sydöstra 

sjukvårdsregionen Samverkansavtal tas på RSL och i SVN 

 

 

 

/ för mötesanteckningarna processtöd Leni Lagerqvist  


