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Prioriterade insatser, status för vård-
förlopp och reviderade uppdrag 
Prioriterade insatser 
Hälso- och sjukvårdens prioriteringar för att hantera coronaviruset har förstås stor påverkan på 
regionernas arbete med kunskapsstyrning men visar också behov och nytta av samverkan. Syste-
met används som nätverk och utgör plattform för samordning av insatser kring exempelvis vacci-
nering, diagnosstöd vid långvarig sjukdom och rehabilitering. 
 
I år planerar de nationella programområdena närmare 140 insatser för god och jämlik vård. 
Bland annat görs en kraftsamling för att bekämpa barnfetma respektive en för bättre vård och 
omsorg av sköra äldre.  
 
I sjukvårdsregionerna och regionerna möts professioner, ledningsrepresentanter och patienter i 
införandet av vårdförlopp och utvecklingen av exempelvis strukturerad vårdinformation, kliniska 
kunskapsstöd och systematisk uppföljning. 
 
På webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns en översikt av alla nationella pro-
gramområdens och samverkansgruppers prioriterade insatser. Detaljer och kontaktuppgifter hit-
tar du på sidorna om respektive programområde: 

• Översikt prioriterade insatser 2021 
• Nationella programområden 

Hur går det med vårdförloppen?  
De nationella programområdenas arbete med att ta fram personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp rullar vidare 2021. Sydöstra sjukvårdsregionen samordnar remissvar på förslag till 
nya vårdförlopp som skickas ut fyra gånger om året. Alla regionala programområden och sam-
verkansgrupper bidrar till svaren. 
 
Nyligen publicerades vårdförlopp nummer 10 som beskriver utredning av kognitiv svikt. Reg-
ionerna rapporterade nyligen hur de arbetar med implementering av vårdförloppen till Socialde-
partementet och i Sydöstra sjukvårdsregionen planeras en ny träff för erfarenhetsutbyte mellan 
projektledarna i våra tre regioner. Inom kort arrangeras webbinarier om vårdförloppen för hjärt-
svikt respektive osteoporos. 
 
Läs mer på webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: 

• Presentation av vårdförloppet utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom 
• Webbinarium 20 april om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt  
• Webbinarium 5 maj om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp osteoporos – sekun-

därprevention efter fraktur 
• Regionernas rapport till Socialdepartementet publiceras inom kort 

https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.10e5396d177db602aeb43d40/1615383267586/Kunskapsstyrning-lista-insatser-2021.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo.699.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp/vardforloppkognitivsviktvidmisstanktdemenssjukdom.1913.html
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/konferenserochwebbinarier/kalenderhandelse/webbinariumompersoncentreratsammanhalletvardforlopphjartsvikt.1922.html
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/konferenserochwebbinarier/kalenderhandelse/webbinariumomvardforlopposteoporossekundarpreventionefterfraktur.1995.html
https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning/konferenserochwebbinarier/kalenderhandelse/webbinariumomvardforlopposteoporossekundarpreventionefterfraktur.1995.html
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Första linjens digitala vård 
Via Inera pågår en nationell upphandling av digitalt stöd för symtombeskrivning, anamnes och 
hänvisning till rätt vårdnivå, där patienten erbjuds alternativa ingångar utöver att ringa till vår-
den. Invånarna ska kunna starta ett ärende via ett digitalt formulär.  
 
Sydöstra sjukvårdsregionen gör ett gemensamt projekt kopplat till upphandlingen, och kommer 
att gå in i tidigt införande med ett antal enheter hösten 2021 för att fortsätta med breddinförande 
våren 2022. 
 
– Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet till första linjens vård, 
berättar Lotta Saleteg i Regional samverkansgrupp digital utveckling. Invånarna ges en möjlighet 
att beskriva sina symtom digitalt och hänvisas därefter till egenvårdsråd eller fortsatt asynkron 
digital dialog med vårdpersonal, som kan mynna ut i ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. 

Innovationsmål 
Regionernas utvecklingsdirektörer, Rolf Östlund, Magnus Persson och Göran Henriks, tar nu 
fram förslag till målbild för regionernas samverkan kring utveckling och innovation. Utgångs-
punkter är bland annat att stödja invånarna att ta ansvar för sin egen hälsa och att innovation är 
en förutsättning för att klara framtida utmaningar.  
 
Gruppen föreslår en hög ambitionsnivå för att hitta nyskapande lösningar och att samverkan bör 
omfatta utveckling med en röd tråd från första linjens vård till avancerad högspecialiserad vård – 
från glesbygd till storstad. Sjukvårdsregionen bör satsa på att utveckla former för nära vård som 
ligger i framkant i landet. 

Uppföljning av barncancer 
1 513 personer i Sydöstra sjukvårdsregionen som under åren 1960–2019 diagnostiserats med 
cancer som barn är målgrupp för en ny mottagning i Linköping. Verksamheten startade i mars. 
Uppföljningsbesöken genomförs tills vidare digitalt. 
 
Målsättningen är att alla barn med cancer när de fyllt 18 år erbjuds minst ett uppföljningsbesök. 
Mottagningen bemannas med läkare, sjuksköterska, kurator och vårdadministratör och ska fun-
gera som kunskapscentrum för hela sjukvårdsregionen. 

Reviderade uppdrag  
Regionsjukvårdsledningens översyn av regionala samverkansgrupper och stödresurser fortsätter. 
Vid senaste mötet fastställdes reviderade uppdrag och arbetsformer för de fyra kunskapsråden 
och de regionala samverkansgrupperna: 

• hållbar utveckling  
• juridik och informationssäkerhet 
• kvalitetsregister (Regionalt registercentrum) 
• stöd för utveckling 
• upphandling 

 
Du hittar de reviderade uppdragen på sjukvårdsregionens webbplats. 

Kommunikationsstöd 
Samordnad kommunikation används som strategiskt verktyg för att stödja övergripande mål och 
överenskommelser. Prioriterade kommunikationsuppdrag samordnas av regionernas kommuni-



  3 (3) 
 
 
kationsdirektörer. I mediefrågor kontaktas respektive regions kommunikationsavdelning/press-
tjänst. Nu finns en processbeskrivning, kontaktuppgifter och tips för kommunikationsplanering 
på sjukvårdsregionens webbplats: Läs mer om samordnad kommunikation 

Allmänna handlingar 
Tänk på att mejl som skickas mellan våra tre regioner normalt sett är att betrakta som allmän 
handling som kan begäras ut. Till stöd för utlämnande av allmän handling finns en kortfattad in-
formation på sjukvårdsregionens webbplats: Läs mer in utlämnande av allmänna handlingar 

På nya uppdrag 
• Karin Sjöstedt är ny processledare för Nationellt programområde perioperativ vård, inten-

sivvård och transplantation. 
• Stefan Franzén har nominerats till referensgrupp för metodutveckling horisontell priorite-

ring, inom Partnerskapet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. 
• Annica Öhrn har nominerats till Samrådsfunktionen för jävsbedömning inom Nationellt 

system för kunskapsstyrning. 
 

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/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnad-kommunikation/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/utlamnande-av-allmanna-handlingar/
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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