
   

Mötesanteckningar 

Regionsjukvårdsledningen i sydöstra sjukvårdsregionen 

12 juni 2019, kl. 10.00 – 16.00 , Regionhuset Kalmar 

Närvarande Karl Landergren, ordförande Region Kalmar län 

 Leni Lagerqvist, sekreterare Region Kalmar län 

 Johan Rosenqvist Region Kalmar län 

 Florence Eddysson Hägg (frånvaro pkt 2,3, 14) Region Kalmar län 

 Lina Isaksson (frånvaro pkt 10,12, 13) Region Kalmar län 

 Mats Bojestig Region Jönköpings län 

 Susanne Yngvesson Region Jönköpings län 

 Jan-Erik Karlsson Region Jönköpings län 

 Kjell Ivarsson Region Jönköpings län 

 Göran Atterfors Region Östergötland 

 Annica Öhrn Region Östergötland 

  

Via video Lena Lundgren (närvaro punkt 8,9,15,16) Region Östergötland 

 Stefan Franzén (närvaro punkt 2,3,8,9,14-16) Region Östergötland 

 Ditte Persson Lindell (närvaro punkt 2,3,8,9,14-16) US, Region Östergötland 
  

Adjungerade Christer Andersson utredare (pkt 9) Region Östergötland 

 Andreas Delphin utredare (pkt 9) Region Kalmar län  

 Johan Söderholm dekanus (pkt 2, 14) LiU, Region Östergötland 

 

 

Förhinder  Sofia Hartz  Region Kalmar län 

 

 

1 – Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna till Kalmar. 

 

2 - Nationellt högspecialiserad vård  

2a Rapport från nationellt möte  

Stefan berättade om nuläge kring pågående processer och att information om beslutade ska 

förankras. Som stöd finns bilagd powerpoint. Medskick att motsvarande framtagen rutin inför 

remissprocess behöver tas fram gällande ansökningsförfarande. 

 

Slutsats 

Göran Atterfors får i uppdrag att ta fram underlag/förslag på rutin avseende 

”ansökningsförande nationellt centra”. Bilaga - Pkt 2 Nationellt högspecialiserad vård 

 

 

2b Kompletterande steg i SÖSR-rutin som beslutades 10 april 



   

Ett kompletterade steg – 8 Återkoppling till berörda RMPO och RSL efter SVN-beslut. 

Se Bilaga - Pkt 2 Process i sydöstra sjukvårdsregionen  

Beslut 

att anta reviderad rutin.  

 

3 - Rapport Traumasystem 

Stefan redogör för nuläget i projekt samt tydliggör att nuvarande finansiering sträcker sig till 

2019-12-31. RSL tackade för informationen 

Beslut 

att fortsatt rapportering sker till Kunskapsråd Medicin och Akut vård. 

 

att ge RSL stab i uppdrag att bereda förfrågan om tilläggsfinansiering ytterligare, för beslut på 

RSL i september. 

 

4 - Rapport från Metodrådet  

Mötesdeltagarna hade inför mötet fått ta del av skriftlig rapport från Metodrådet där de 

redogör de aktiviteter som genomförts den senaste 12-månadersperioden samt nuvarande 

aktiviteter. Metodrådet är en liten sammansatt grupp med representation från de tre länen och 

som leds av ordf. Elvar Theodorsson. Efter genomförda uppdrag återkopplar Metodrådet till 

berört(da) RMPO samt ger information via sydöstra sjukvårdsregionens hemsida. 

Regionsjukvårdsledningen ser att kännedomen om Metodrådet, dess uppdrag och deras 

möjlighet att bidra till ökad kvalitet inom respektive RMPO kräver återkommande 

informationsspridning. Se rapport Bilaga - Pkt 4 Metodrådet  

Slutsats 

 RSL tackar för rapporten och stödjer till fortsatt arbete.   

 RSL stödjer att Metodrådet engagerar den kompetens som de anser sig vara i behov av 

för att klara uppdraget.  

 RSL föreslår att respektive Kunskapsråd bjuder in Metodrådet för information och 

dialog med berörda RMPO ordförande. 

 

5 - Preliminär mötesplan 2020  

För att snarast kunna sprida datum för de olika grupperingar som möts inom sydöstra har 

SVN tagit beslut om sina. SKL har gjort detsamma och nu behöver RSL inom snar framtid ta 

fram sina så att resterande grupperingar kan följa efter. 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40495


   

Beslut 

att sekr. RSL från Kalmar får i uppdrag att samordna detta med Annica Öhrn RÖ, med 

anledning av att Östergötland står som värdar för RSL från 2020. 

 

6 - Rapport från trepartssamtal 

Trepartssamtal i detta sammanhang avser den dialog och som Johan Rosenqvist RKL,  

Kjell Ivarsson RJL och Ann Josefsson RÖ fört sedan hösten 2018. En dialog som kan 

beskrivas som en värdefull mix av beslut, vägledning och enhetliga prioriteringar i syfte att 

tillsammans utveckla samverkan inom sydöstra. Tillit har skapats och grupperingen ser att 

samverkan kan utvecklas inom fler områden ex. hur kan vi tillsammans skapa en ökad 

redundans? 

 

Slutsats 

RSL ställer sig positiv till att denna gruppering och stödjer att motsvarande möten ex. inom 

respektive Kunskapsråds arbetsutskott utvecklas i liknande former. Metoder som 

triangelversioner eller motsvarande inom ett visst samverkansområde förordas. 

 

 

7 - Rapport från SVN möte 24 maj 

Karl Landergren rapporterade delar från senaste mötet med SVN. Se protokoll i sin helhet 

 

Avgifter – där man informerade om uppdaterad kartläggning av patientavgifter för sjukresor 

och hotell i Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Inga beslut 

togs, men SVN ställer sig positiva till fortsatt översyn av hur avgifterna kan harmoniseras 

ytterligare mellan regionerna 

 

Prostatacancerscreening – RCC och verksamhetschef Srinivas Uppugunduri informerade 

tillsammans med projektledare Mårten Elfström, Region Östergötland. Informationen avsåg 

den förstudie som avser organiserad prostatacancertestning. Förstudien beskriver hur 

eventuell organiserad testning kan organiseras. Studien ska redovisas för Sydöstra 

sjukvårdsregionen den 1 september 2019. 

 

Årsrapporter – en sammanställning från respektive RMPO och de fyra nybildade 

Kunskapsråden delgavs SVN. SVN tackade för information med medskick att man också ser 

fram emot nästa års reviderade rapportering som enligt uppdrag till RMPO mer ska 

framställas till en redovisning mot angivna aktiviteter i handlingsplan 2019 samt om möjligt 

att de också finns angivna kopplingar till de sjukvårdsregionala patientlöftena. 

 

Beslut 

att Göran Atterfors fick i uppdrag att stämma av med SKL om enhetliga regler för patient- och 

anhörigersättningar för resor och hotell i samband med utomlänsvård. 

 

att fortsatt rapport om studie kring prostatascreening fortsättningsvis redovisas till 

Kunskapsråd Kirurgi och cancer. 

 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=24937&nodeId=44879


   

att RSL stab via återkopplingsbrevet till respektive RMPO tydliggör SVNs önskan om 

möjliga återkopplingar relaterat till de sjukvårdsregionala patientlöftena. 

 

 

8 – Kunskapsråd 

Punkterna de tre viktigaste medskicken till SVN från Årsrapporter 2018 och Handlingsplaner 

2019 – se ovan noteringar och bilaga Pkt 8 Kunskapsrådens sammanställning 

Respektive ordförande gav en kort rapport från respektive Kunskapsråd. Alla fyra ser att det 

fortsatt sker en succesiv förflyttning och tillämpning till merparten av de aktiveter som sker 

inom stora ramen för kunskapsstyrning. Utvecklingspotentialen upplevs stor och de ser alla en 

utmaning i att skapa horisontella samarbeten mellan råden och med de regionala 

samverkansgrupperna (RSG). Ordförande ser också behov av att ha korta avstämningar med 

varandra för att utveckla rollen. Särskild utmaning avseende representationen i Kunskapsråd 

Hälsa och rehabilitering finns, då den kommunala samverkansparten saknas. 

 

Ärendeprocess 

Några av Kunskapsrådens tillhörande RMPO har tidigare rapporterat uppdrag direkt till RSL. 

Målet är att den ärendeprocessen alltmer hanteras av respektive Kunskapsråd. 

 

Slutsatser 

 att ordförande med syfte att utveckla ordföranderollen själva initierar till korta 

avstämningar med varandra. 

 

 att de tre regionerna stödjer Kunskapsråd Hälsa och rehabilitering i de vid behov kan 

adjungera de tre kommunala samverkansparterna redan from höstens möten.  

 

 att Kunskapsrådens uppdrag som första insats för respektive RMPO ärendeprocess kan 

stärkas ytterligare 

 

 

9 - Delrapport helikopterutredning 

Utredare Christer Andersson och utredningssekreterare Andreas Delphin medverkade. Med 

stöd av bildspel gavs en grundlig delrapport och där frågor ställdes och besvarades. 

Utredningsgruppen som utöver dessa två har en bred förankring inom sydöstras berörda 

verksamheter håller sin planerade tidplan och en slutrapport beräknas vara SVN tillhanda i 

samband med SVN-mötet i september 2019. 

 

Slutsats 

RSL tackade för informationen och stödjer fortsatt plan i utredningsprocessen. 

 

 

10 - Aktuellt – Nationell kunskapsstyrning 
Mats Bojestig gav en nulägesbild från det nationella arbetet bl.a. vad sjukvårdsregionen och 

regionerna står inför nya utmaningar ex. i form av att alltmer fokusera på standardisering av 

processerna och individualisering i det enskilda mötet. Vårdkontrakt och överenskommelser 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44961
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44962
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44962


   

med våra kunder kommer få ökat fokus. Ett sätt att pröva dessa utmaningar är att ta sig an den 

nya särskilda satsning som departement och SKL enats om.  

Läs mer om Överenskommelsen och standardiserade vårdförlopp i 
bilaga Pkt 10 pdf Överenskommelse samt ppt Standardiserade vårdförlopp 
 

Slutsats 

RSL ser ett värde i att sydöstra som helhet funderar över vilka samverkansområden som kan 

dra nyttan av dessa stimulansmedel både på kort sikt och på lång sikt samt i denna process 

fundera över hur ex. RCCs nuvarande organisation relaterar till detta. 

 

Beslut 

att de medel som finns avsatta för sjukvårdsregionala insatser tas hem samlat till sydöstra i 

väntan på att planeringen för användning blir klar. 

 

 

11 - Kommunikationsarbetet inom SÖSR 

Region Kalmar läns kommunikationsdirektör Lina Isaksson berättade om hur samverkan 

mellan de tre länens kommunikationsenheter utvecklats, vilka områden de har fokus på samt 

hur de kan dra nytta av varandras kompetenser. Den interna nyttan och vinsten inom sydöstra 

är större än den externa. Det interna samarbetet ser egentligen inga begräsningar utan snarare 

flera områden som man kan utveckla tillsammans. För närvarande pågår gemensamt arbete 

med att ta fram gemensamma underlag inför alkohol- och rökfri operation. Kunskapsstyrning 

såväl nationellt som sjukvårdsregionalt är ett annat uppdrag där sydöstra samverkar och där 

särskilt utsedda inom regionerna givits olika uppdrag, 1177 ett tredje.  

De tre kommunikationsdirektörerna deltar i nationella nätverk samt tillsätter efter hand olika 

arbetsgrupper inom sydöstra. Uppdragen styrs av de behov av stöd som efterfrågas. Ett 

exempel på efterfrågan är önskan om en webbplats där möjlighet till samarbetsytor finns som 

en funktion. Sjukvårdsregionalt är detta anmält som ett ärende och nationellt pågår en 

förstudie som förväntas vara klar i sommar.  

 

Medskick från övriga på mötet var att det finns ett stort värde i att vårdaktörer inkluderat de 

kommunala sjukvårdsaktörer känner igen struktur, begrepp etc på de webbplatser som publikt 

visar olika kunskapsstöd och riktlinjer. 

 

Slutsats 

RSL tackade för information och stödjer de tre kommunikationsdirektörerna att fortsatt 

utveckla samverkan. 

 

 

12 - IHI-konferens Köpenhamn 2020 

Den sjukvårdsregionala samverkan i sydöstra har utvecklas från uppföljning av köp- och 

säljavtal till hur tre huvudmän systematiskt ökat tillitsplattformen mot den nuvarande sydöstra 

sjukvårdsorganisationen. Detta budskap ligger som grund för i det utkast på abstract som ska 

tas fram. 

 

Beslut 



   

att Göran Henriks ges i uppdrag att skicka in abstract med målsättning att kunna delta med 

begränsad representation från sydöstra i Köpenhamn 2020 samt med en bredare representation 

på den nationella konferensen i Göteborg 2020. 

 

 

13 - Preliminära avtalsbelopp 2020 

Som stöd för respektive regions plan- och budgetarbete delgav Göran Atterfors följande 

preliminära avtalsbelopp. Se bilaga pkt 13 Fast del och pris 

 

Slutsats 

Fastställda belopp beslutas av SVN och redovisas i den årliga överenskommelsen. 

 

 

14 - Fortsatt arbete med gemensam USV-strategi 

Johan D Söderholm deltog via video. Med stöd av bildspel redovisades målbilder för 2025 

samt åtgärder fram till 2021 i områdena.  

- Mål och strategier för universitetssjukvården i SÖSR 

- Gemensamt system för vårddata och forskningsdata är etablerat inom SÖSR  

- Hälso- och sjukvårdsutveckling  

- Starka och stabila universitetssjukvårdsenheter på alla 

- huvudstudieorterna inom SÖSR – med Universitetssjukhuset som nav 

- SÖSR är Sveriges bästa sjukvårdsregion för klinisk utbildning  

En av åtgärderna som behöver få fokus är de juridiska enheternas uppdrag att ta fram en 

gemensam sydöstraprocess för hantering och utlämnande av data för utvecklingsarbete och 

forskning, här önskas stöd från RSL. 

En annan av åtgärderna är att alla RMPO ska ha tydlig universitetsrepresentation. RSL ser att 

en kartläggning av hur representationen är i dags datum kan vara en hjälp.  

Johan beskrev vidare om arbetet med decentraliserad utbildning och riktade ett stort tack till 

alla kliniker som arbetat hårt i omläggningen vilket inneburit att bereda platser för dubbla 

curricula. 

 



   

 

Slutsats 

 att varje regionrepresentant förtydligar för respektive juridisk enhets uppdrag från 

RSL vilken innefattar att ta fram en gemensam sydöstraprocess för hantering och 

utlämnande av data för utvecklingsarbete och forskning. 

 

 att Jan-Erik Karlsson som har dubbla kontakter ges i uppdrag att sammanställa 

underlag på hur universitetsrepresentation i respektive RMPO. 

 

Avslutningsvis tar Johan upp ett brev ställt till universitetet och regionsjukvårdsledningen 

angående behov av utbildning till operationssjuksköterskor. 

Beslut 

Johan vidarebefordrar brevet till RSL och tar fram ett utkast till svar. 

RSL tackade för informationen.  Läs mer i bilaga pkt 13 USV-strategi 

 

15 - Utvecklingsprogram Sydöstra 

Utvecklingsprogram för unga ledare/chefer sydöstra där 15 deltagare från 3 huvudmän 

deltagit sedan oktober 2018 går mot att avsluta hösten 2019. Arbetsgruppen bestående av 

Lena Lundgren, Karl Landergren, Magnus Persson och Göran Henriks har fått uppdraget att 

värdera effekten och nyttan tillika om programmet ska erbjudas fler dvs. om en ny utbildning 

ska starta. Gruppen anser att utbildningen har ett högt värde i förhållande till låg kostnad 

jämfört likvärdiga externa motsvarigheter. Se bilagorna pkt 15 Utvecklingsprogram 

 

Beslut  

att en ny likvärdig utbildning 2019-2020 ska erbjudas där styrgruppen kommer att ta fram ett 

nytt programinnehåll. 

att respektive region påbörjar sin interna process – d.v.s. ta fram förslag på deltagare 

 



   

 

16 - Planering Gränsö 7-8 nov 

Likt tidigare blir det gemensamma utvecklingsdagar för ledningsfunktioner inom SÖSR. 

RSL-mötet i november är en del av dag 1. Stefan Franzén RÖ som tillsammans med Göran 

Henriks RJL och Henrik Holmberg RKL har med stöd av RSL sekr. tagit fram ett preliminärt 

programupplägg. 
 

Beslut  

att arbetsgruppen återigen skickar ut ett Save the date till inbjudna samt att inbjudan/anmälan 

sänds så snart slutligt program är fastställt. 

 

 

17 – Avtackning 

Ditte Persson Lindell avtackades  för de arbetsår som hon medverkat i RSL. 

 

Dittes ersättare i RSL kommer from september 2019 att vara Ninnie Borendal Wodlin. 

 

Avslutning 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades. 

 

 

 // Leni Lagerqvist mötessekreterare 
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