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1. Inledning 

Annica Öhrn hälsade alla välkomna till nätverksträffen.  

2. Remissprocesser i SÖSR  

Annica Öhrn, Charlotte Sand och Conny Thålin beskrev processerna för att lämna 

samordnade remissvar från Sydöstra sjukvårdsregionen, SÖSR. 

Conny gick även igenom den nya webbplatsen för SÖSR, samt Nationellt system för 

kunskapsstyrning och Socialstyrelsens webbplatser.            

Bildspel med länkar till webbplatserna bifogas. 

3. Gemensamma processledarträffar inom SÖSR 

Diskussion om frekvens, former och innehåll för processledarträffar.  

 Bra med gemensamma nätverksträffar, och att både RPO och RSG bjuds in till 

mötena.  

 Finns anledning att ha möten där både ordf. och processtöd deltar och inte bara 

processtöd. Strategidagar då både ordf. och processtöd deltar har varit bra och 

givande. Men det kan vara bra att ha både möten med endast processtöd och 

möten med endast ordf. samt möten där både ordf. och processtöd deltar. 

 Digitala möten som är lite kortare är bra likaväl som fysiska.  

 Utifrån ett RSG perspektiv finns behov att träffas på olika sätt.   

 Förslag att ha teman på träffar, tex RSG upphandling informerar om sitt arbete 

och vad som är möjligt för RPO att få stöd med och dialog om hur samverkan 

kan ske. Möjlighet att avsätta ca 1 h ca 1 gång per månad.  

 Positivt med mer korta och regelbundna möten för att lyfta aktuella frågor både 

från RSL stab, RPO och RSG.  
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 Jämför med nationella lärandeträffar två gånger om året? 

 Förändringsledning och implementering samt digitalisering --hinder i samverkan 

på grund av IT Juridik. 

4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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