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Samverkan breddas och fördjupas 
Samverkan i sjukvårdsregionen fortsätter att utvecklas i skuggan av pandemin. I vinter tas 
nya steg mot både fördjupning och breddning av hur regionerna tar stöd av varandra. 

Fler samordnade remissvar 
Regionernas gemensamma rutiner för att samordna svar på nationella remisser utvecklas konti-
nuerligt utifrån målet att använda expertis i regionala programområden och samverkansgrupper 
på ett effektivt sätt. Samordningen av remissvar är ett sätt att skapa delaktighet och samtidigt för-
ankra och förbereda förbättringsåtgärder. Den är viktigt för att kunna analysera konsekvenser i 
hela sjukvårdsregionen.  
 
Den senaste tiden har regionerna valt att samordna remissvar för bland annat nationella vårdför-
lopp och vårdriktlinjer, högspecialiserad vård, regional nivåstrukturering, finansiering av kvali-
tetsregister, neonatalvård, tvångsvård och enhetlig terminologi inom läkemedelsområdet. 

Klinisk forskning i fokus 
Regionernas forskningsdirektörer föreslås bilda styrgrupp till Forum Sydost i syfte att stärka och 
samordna regionernas arbete med kliniska prövningar, medicinsk teknik och innovationer. Styr-
gruppen ska ge forskningsfrågorna en tydligare koppling till Regionsjukvårdsledningen och 
skapa förutsättningar för gemensamma regler för kliniska prövningar och ersättningar. Det ope-
rativa ansvaret ligger kvar hos föreståndaren för Forum Sydost och regionernas representanter. 
Under våren deltar representanter för forskning i sjukvårdsregionen i de fyra kunskapsråden. 

Start för tarmcancerscreening 
RCC Sydöst och Region Östergötland har beslutat att starta tarmcancerscreening i Östergötland 
från och med september. Verksamheten byggs ut successivt för att omfatta alla invånare 60–74 
år, men i början kallas bara 60-åringar. Region Jönköpings län och Region Kalmar län har möj-
lighet att ansluta sig till det nationella screeningkansliet tidigast 2022. Ett införande av tarmcan-
cerscreening i hela sjukvårdsregionen skulle innebära att ungefär 100 000 invånare kallas till 
undersökning varje år. 

Ansöker om högspecialiserad vård 
Region Östergötland planerar att ansöka om att driva viss nationell högspecialiserad vård inom 
cancer, psykiatri, könsdysfori och neuroendokrina tumörer. Under våren görs en sjukvårdsreg-
ional genomlysning av processer och resurser tillsammans med de regionala programområdena. 
Ansökningarna ska lämnas till Socialstyrelsen senast 17 september. 

Nätverk för vårdförlopp  
Regionernas utvecklingsdirektörer och projektledarna för införande av patientkontrakt och 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har bildat ett nätverk för att stödja och lära av 
varandra. Målet är att ta fram enhetliga underlag för dokumentation, information och uppföljning 
av vårdförlopp. 
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Översyn av uppdrag, roller och mandat  
De fyra kunskapsrådens gemensamma strategidag 3 februari gav värdefulla insikter för utveckl-
ingen av samverkan och kunskapsstyrningen i sjukvårdsregionen. Under våren fortsätter ordfö-
randen, processtöd och Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott arbetet med en gemensam mål-
bild. För att förtydliga roller och mandat i relation till regionernas linjeorganisationer görs även 
en översyn av uppdrag och mötesplatser för kunskapsråden, programområdena och samverkans-
grupperna. 
Anteckningar från kunskapsrådens strategidag 

Årsrapporter senast 25 mars 
Programområdenas årsrapporter för 2020 mejlas till kunskapsrådens processtöd senast 25 mars.  
Rapporterna ska kortfattat kommentera resultat av samverkan och genomförda insatser, variat-
ioner i resultat, utvecklingstendenser och relevant forskning.  
Instruktioner och dokumentmall för årsrapport 2020 

Nästa år tar Kalmar ansvar för två kunskapsråd  
Regionsjukvårdsledningen har beslutat att Region Kalmar län ska ansvara för ordförandeskapet 
och processtöd för kunskapsråd diagnostik och sinnen och kunskapsråd medicin och akut vård 
2022–2023. Region Jönköpings län blir ordförande för Hälsa och rehabilitering och Region Ös-
tergötland ordförande för Kirurgi och cancer under samma tvåårsperiod. 

Nationell lärandeträff 18 maj 
18 maj 2021 genomförs en nationell lärandeträff om hur regionerna skapar nytta genom att sam-
verka i Nationellt system för kunskapsstyrning. Till lärandeträffen efterlyses exempel på hur reg-
ionala programområden arbetar, lär sig och samarbetar med andra grupper och patienter. Mejla 
ert förslag till sjukvårdsregionens samordnare susanne.yngvesson.strid@rjl.se senast 3 mars. 
 
Nationellt seminarium om post-covid 
Socialstyrelsen arrangerar ett digitalt frukostseminarium 24 mars med fokus på utmaningarna 
med långvariga eller sena symptom efter en avslutad covid-19 infektion. Seminariet vänder sig 
till beslutsfattare, chefer och medarbetare, professions- och patientföreningar. Det kommer även 
kunna ses i efterhand. Anmälan senast 17 mars. 
Mer om seminariet på Socialstyrelsens webbplats 

Nationell kraftsamling mot fetma hos barn och unga 
Socialstyrelsen, Swelife, Riksförbundet hälsa oberoende av storlek och Nationellt programom-
råde barn och ungdomars hälsa krokar nu arm för att hejda den oroväckande ökningen av barn 
och ungdomar med fetma. 
 
– Vi prioriterar arbetet mot fetma eftersom det orsakar stort lidande hos alltfler unga, säger Si-
mon Rundqvist, ordförande i Nationellt programområde barn och ungas hälsa från Region Jön-
köpings län. Vi vet att tidiga insatser är nödvändiga och att många barn går ned i vikt när de får 
stöd och behandling. Det är hög tid att vi hjälps åt så att effektiva metoder används i hela landet. 
Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med övervikt eller fetma har mer än fördubblats de 
senaste trettio åren. 
Läs mer om kraftsamlingen mot fetma på kunskapsstyningvard.se 

På nya uppdrag 
• Reidar Källström, centrumchef för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergöt-

land är ny ordförande i Kunskapsråd kirurgi och cancer. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/02/KR_20210203_strategidag_anteckningar.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/arsrapport/
mailto:susanne.yngvesson.strid@rjl.se
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/covid-efter-pandemin--hur-hanterar-vi-fortsatta-vardbehov/?utm_campaign=nyhetsbrev210223&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/nyheter/allanyheter/nationellkraftsamlingmotfetmahosbarnochunga.1622.html
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• Åsa Ahlenbäck är nytt processtöd i Kunskapsråd kirurgi och cancer och Kunskapsråd 
diagnostik och sinnen. 

• Maria Minich Karlsson är nytt processtöd i Kunskapsråd hälsa och rehabilitering. 
• Karin Karlsson, ST-läkare och Faktakoordinator i Region Jönköpings län, har nominerats 

till Nationella primärvårdsrådet. 
• Helene Wendell, Region Kalmar län, är nytt processtöd för RPO lung- och allergisjukdo-

mar. 
• Linda Andlöw, Region Jönköpings län, är nytt processtöd för RPO rehabilitering, habili-

tering och försäkringsmedicin. 
• Sven-Åke Svensson, sektionschef på kommunikationsavdelningen i Region Jönköpings 

län har nominerats till referensgruppen för 1177 Vårdguiden. 
 

Förteckning över ledamöter 

Mer information 
Lägg gärna sjukvårdsregionens och kunskapsstyrningssystemets webbplats som favoriter i din 
webbläsare. Följ utvecklingen i det nationella samarbetet genom att prenumerera på nyheterna.  

• Sydöstra sjukvårdsregionen  

• Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

• Prenumerera på nationella nyheter om kunskapsstyrning 

Om utskicket 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett nationellt eller sjukvårdsregionalt uppdrag i Nationellt 
system för kunskapsstyrning, och till dig som är verksamhetschef i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa god, jämlik och kunskapsbaserad vård 
där bästa tillgängliga kunskap används i varje möte mellan invånarna och hälso- och sjukvårdens 
medarbetare. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Lena Lundgren, ordförande i Regionsjukvårdsledningen 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/09/forteckning_ledamoter.xlsx
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/nyhetsbrev.956.html
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