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1. Inledning 

Föregående minnesanteckningar. Övrig punkt om årsrapporter läggs till dagordningen. 

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

2. Kommunsamverkan 

Jesper har en dragning om arbetsgruppen gällande kommunsamverkan in i 

kunskapsrådet. Det finns bra exempel i flera RPO där det idag redan finns 

kommunsamverkan. RSS – strukturen ska ses som en tillgång i hela 

kunskapsstyrningen. En planering vore att utgå ifrån resultat och förbättringsbehov och 

gå via respektive RPO och respektive stöd och samverkansstruktur i länen.  

Goda exempel på kommunsamverkan: familjecentraler, SIP-möten, egenvårdsplaner, 

egenvårdsintyg, Estherteam, närsjukvård, handlingsplaner för hälsosamma 

levnadsvanor, digitalisering i kristid etc.  

Fokusområden i alla tre länen är ex: Psykisk hälsa/suicidprevention, tidig upptäckt/tidig 

insats för barn/ungdomar, hälsokommunikation för utlandsfödda.  

Sofia Wermelin nämner att strategi för hälsa och nära vård är gemensamma nämnare. 

Kommunerna vill vara med i samverkan och arbeta gemensamt.  

RPO äldres hälsa har haft kommunrepresentation från start. RPO psykisk hälsa har from 

november 2020 kommunal representation. Mötena är uppdelade i en gemensam del och 

en specifik del för kommun respektive region. RPO primärvård arbetar mer regionalt 

och lokalt med specifika frågor, kommunal representation finns inte med i 

programområdet. RPO barn och ungdomars hälsa har inte med kommunal 

representation men det kan återfinnas i mer lokala samverkansprojekt. RPO 

hälsofrämjande har inte kommunrepresentation. Ett arbete har dock påbörjats kring 

vilka som ska vara med på vilken nivå. Områden som kunskapsutbyte och digitalisering 

är exempel på fokusområden i Sydöstra och det är viktigt att inte greppa över för många 

indikatorer. Ett alternativ vore att fokusera på metoder som varit framgångsrika eller 

inte och utbyta erfarenheter inom detta.  

 

Jesper Ekberg informerar att Strategi för hälsa siktar på att påbörja länsdialoger i alla 21 

län under 2021 med fokus på hälsofrämjande insatser.  

3. Forskningskompetens vid kunskapsrådets möten 

Jan Marcusson är ny i kunskapsrådet. Jan är professor i geriatrik i Region Östergötland 

och kommer bidra med den akademiska kompetensen i kunskapsrådet. Jan håller en 

dragning om forskning och kunskap (bildspel bifogas minnesanteckningarna). Några 

punkter ifrån dragningen:  

- Viktigt att fokusera på goda exempel, vad har fungerat och vad kommer fungera. 

- Viktigt att mäta sina processer. 

- Viktigt att gå i takt med en förändring.  

- Ibland kommer den strategiska och den operativa nivån i otakt med varandra ute i 

verksamheterna.  

- Ibland är det lika viktigt att skapa arenor som att skapa lösningar.  

- Viktigt att involvera målgruppen tidigt i processen. 
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4. Uppföljning/reflektioner strategidag 3/2 

3/2 hölls en strategidag för RPO ordförande och RPO processtöd samt RSL stab och 

AU. Fria reflektioner i gruppen: bra dag, viktiga ämnen som berördes, mycket som 

lämnades i luften- fortsatt arbete, analysstöd, jämföra data. Florence och Susanne Y 

påminner om RSG Analysstöd. Viktigt att klargöra vilken data det handlar om som vi 

önskar jämföra och följa. Viktigt att se över hur kodning ser ut i de olika länen och hur 

dokumentation sker – ska jämförelse bli möjlig måste detta se lika ut. Jönköping ger ex 

på att koppla hälsodata på olika nivåer. Jönköping har även analytiker som arbetar med 

att ta fram vilka patienter som hamnar på IVA för att analysera denna data vidare.  

5. Hur arbetar vi vidare? 

Kommunsamverkan 

• Kommunsamverkan är tydlig utifrån NPO-nivån, blir komplicerat att inte följa den 

röda tråden in i RPO.  

• Viktigt att ha en arena och ha en bra dialog.  

• Vara flexibel och inte vara rädda att tänka om under vägens gång.  

• Viktigt med en ömsesidig dialog.  

• Svårigheter för kommunrepresentanter att representera många olika kommuner.  

• SIP, hemsjukvård är centrala delar för RPO barn och ungdomars hälsa där 

samverkan med kommunerna blir viktig.  

• Bra med konkreta aktiviteter som följs upp.  

 

Gemensamma arbetsgrupper 

(ex tillfälliga gemensamma uppdrag)  

Inget behov i nuläget.  

 

Stödet från olika samverkansgrupper 

• e-Spir, läkemedel och upphandling har haft dragningar i Kunskapsrådet.  

• Bra att bjuda in representanter ifrån de olika samverkansgrupperna.  

Slutsats: Florence tar med synpunkterna till RSL.  

6. Övriga frågor 

6a) Årsrapporter 

I årsrapporten för 2020 uppmanas RPO att komplettera med aktuell klinisk forskning, 

ex. via korta avstämningar under respektive rubrik. Årsrapporterna skickas senast 16/3 

till maria.minich.karlsson@regionkalmar.se. Detta för att kunna redovisas vid nästa 

kunskapsråd den 22/3. Alla RPO ordförande förbereder en kort presentation till nästa 

kunskapsråd. Separat utskick om detta göras av processtödet för KR. 

 

6b) nytt processtöd KR 

Maria Minich Karlsson kommer under våren 2021 att ersätta Leni Lagerqvist som 

processtöd i detta KR. 

 

Mötets avslutades 

Vid anteckningarna//Maria Minich Karlsson 

mailto:maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

