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Nominerade ledamöter - beslut 
• Medicinsk diagnostik 

- Mathias Axelsson, Röntgenkliniken US, Region Östergötland 
- Inga Zelvyte, Kemilaboratoriet, Region Jönköpings län 

• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
- Stefan Bragsjö, Samrehab, Landstinget Kalmar län 

• Äldres hälsa 
- Ulrika Stefanson, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län 

 

• NPO Njur- och urinvägssjukdomar – Ersättare Reidar Källström 
-  Inge Höjgaard, Urologiska kliniken, Region Östergötland 
 

Nytt programområde 

• Reumat(olog)iska sjukdomar 
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Nominering och beslut om ledamöter i nationella programområden (NPO) 
nationella samverkansgrupper (NSG) och nationella arbetsgrupper (NAG) 
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RMPO/RSG/RAG föreslår 
ledamot till 
NPO/(NSG)/(NAG) 
 
Beslutsunderlag  
• Godkännande från chef 
• Personuppgifter 
• Kompetens  
• Befattning 
• Uppdrag 
• Jävsdeklaration* 

RSL beslutar om ledamot 
till NPO och NSG 
 
• Ledamotens arbetsgivare bedömer jäv 

och HSD? undertecknar.  
• RSL:s ordförande undertecknar 

sjukvårdsregionalt uppdrag** 
• Diarieför jävsdeklarationen i 

respektive lt/region Jävsdeklaration 
kunskapsstyrning 

SKS fastställer ledamot 
till NPO och NSG  
 
• Ledamoten ansvarar för 

kommunikationen mellan nationell 
och sjukvårdsregional/lokal nivå via 
RMPO/RSG/RAG. 

• Ledamoten undertecknar 
sjukvårdsregionalt uppdrag** 

• Ledamoten vidarebefordrar kopia på 
undertecknad jävsblankett till 
processledaren/stöd i NPO/NSG  
 

 
  *Deklaration för bedömning av potentiell jäv, intressekonflikter och andra bindningar för 

experter/uppdragstagare inom Landsting och regioners system för kunskapsstyrning 

** Sjukvårdsregionalt uppdrag till ledamot i nationellt programområde/nationell 

samverkansgrupp 

UTKAST 



Värdskap 
• Cancer – (vilande värdskap) 

- Norra 

• Medicinsk diagnostik 
- Stockholm/Gotland 

• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
- Sydöstra 

• Primärvårdsrådet (vilande värdskap) 
- Södra 

• Psykisk hälsa – (vilande värdskap) 
- Västra Götaland 

• Äldres hälsa 
- Uppsala/Örebro 
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Aktuellt 
Regionalt medicinskt programområde (RMPO 

Akut vård   Ambulans, Akut, OP/IVA och Trauma 

Endokrina sjukdomar  RAG Diabetes 

Hud –och könssjukdomar 

Infektionssjukdomar 

Tandvård 

Reumat(olog)iska sjukdomar Nytt NPO 

 
Sällsynta sjukdomar  CSD 
 

Mag- och tarmsjukdomar RAG Kirurgi 

Njur- och urinvägssjukdomar RAG Urologi 

Rörelseorganens sjukdomar RAG Ortopedi, RAG Handkirurgi 
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Aktuellt 
Workshop RMPO sekreterare 11/9 

 

Program 

• Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen 

• Landsting och regioners system för kunskapsstyrning 

• Värdskap och processledaruppdraget för nationella programområden 

• Uppdraget för regionala medicinska programområden 

• Rollen som sekreterare och processtödjare 

• Metodstöd, mallar och webbkommunikation 
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Tillsammans gör vi varandra framgångsrika 
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Utgå ifrån patienternas behov 
Utgå från bästa tillgängliga kunskap 
Analysera patientrelaterade resultat 
Jobba med ständiga förbättringar och innovation 
Efterfråga stöd vid behov 
Sprida goda erfarenheter vidare 
 
Säkra verksamhetens tillgång till patientrelaterade resultat 
Kvalitetsdialog utifrån patientrelaterade resultat 
Lättillgängliga kunskapsstöd och stöd för implementering 
Struktur och stöd för förbättringsarbete och innovation 
Stöd till verksamheternas ledningar att leda för bättre 
patientresultat 
Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte 

Gemensam infrastruktur för kliniskt kunskapsstöd 
Samverkan i arbetet med indikatorer, uppföljning, jämförelser 
och analys 
Samverka kring gemensamma utvecklingsområden 
Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte 
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Kunskapsråd - Grundförslag 
• Nuvarande centrumråd ombildas till fyra Sjukvårdsregionala kunskapsråd.  

• Samtliga RMPO inklusive RMPO Cancer/RCC Sydöst innefattas.  

• Ordföranderoll och sekreterarroll i kunskapsråden roterar mellan 
landstingen/regionerna på samma sätt som i RSL 

• Gruppernas huvudsakliga uppgift är att följa upp och stödja RMPOs arbete 
kopplat till våra patientlöften (dvs god vård och jämlik hälsa) 
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Kunskapsråd - Bemanning 
• Två ”ledningspersoner” per landsting/region samt sekreterare 

• Representant från RMPO primärvård 

• Ordförande i ingående RMPO 
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Kunskapsråd - Uppdrag 
• Ansvarar för att arbetet i ingående RMPO har förutsättningar för framgång 

• Utser ordförande i ingående RMPO 

• Följer upp RMPOs arbete utifrån det sjukvårdsregionala patientlöftena och 
RMPOs uppdragsbeskrivning genom verksamhetsplan och årsrapport 

• Utgör kanal mellan RMPO och RSL 

• Hanterar samverkansfrågor som inte kan hanteras av enskilt RMPO 

• Utgör plattform för utbyte mellan ingående RMPO 

• Ger genom deltagande representant från RMPO primärvård möjlighet att 
säkra primärvårdsperspektiv och samverkan inom ingående områden 
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Kunskapsråd Ingående RMPO Kommentar 

Hälsa och rehabilitering  Barn- och ungdomars hälsa 
 Levnadsvanor 
 Primärvård 
 Psykisk hälsa (RCPH) 
 Rehabilitering och habilitering 
 Äldres hälsa 

Programområden med stora inslag av samverkan, systemperspektiv och kontakter med kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Kirurgi och cancer  Cancersjukdomar (RCC) 
 Hud- och könssjukdomar 
 Kvinnosjukdomar och förlossning 
 Mag- och tarmsjukdomar 
 Njur- och urinvägssjukdomar 
 Rörelseorganens sjukdomar 

Stort uppdrag relativt nuvarande RCC ledningsgrupp. Viktigt att RCC får tillräckligt stöd med hänsyn till 

fokusområde och relativt omfattande gemensam resurs. Tjänstepersoner i denna grupp kan stödja RCC 

utöver ordinarie möten i kunskapsrådet.  

Kvinnohälsovård och obstetrik sticker ut något. Invärtesmedicinska delar av dessa separeras från övrig 

invärtesmedicin. 

Medicin och akut vård  Akut vård 
 Endokrina sjukdomar 
 Hjärt- och kärlsjukdomar 
 Infektionssjukdomar 
 Lung- och allergisjukdomar 
 Nervsystemets sjukdomar 

Stora delar av det invärtesmedicinska fältet.  

Akut vård bör innefatta anestesiologi även om området skiljs från kirurgin. 

Diagnostik och sinnen  Medicinsk diagnostik 
 Sällsynta sjukdomar 
 Tandvård 
 Ögonsjukdomar 
 Öron- näs- och halssjukdomar 

Totalt sett mindre omfattande programområden som balanseras upp med diagnostik. 
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Sjukvårdsregional webbplats 
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http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=44884&nodeType=13


Mer information 
• Landsting och regioners system för kunskapsstyrning, skl.se 

(prenumerera) 
 

• Utvecklingsprojekt kunskapsstyrning i Sydöstra sjukvårdsregionen 

• Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd, skl.se 

• Nationell visningsyta för Nationellt kliniskt kunskapsstöd  

Handlingsplan 2018-09-26 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=122248&childId=147313
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44621
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44621
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/#/Start

