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Uppdämda vårdbehov och nya  
kunskapsstöd 
Samverkan om vårdbehov 
Sjukvårdsregionen fortsätter de veckovisa avstämningarna om pandemiläget men nu med fokus 
på samverkan för att möta uppdämda vårdbehov. Samverkansnämnden informerades om samar-
betet och de regionala programområdenas pandemiarbete vid sitt senaste möte. 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att analysera och senast 1 oktober redovisa uppdämda 
vårdbehov som uppstått som konsekvens av pandemin. Socialstyrelsen ska föreslå ändamålsen-
liga och effektiva insatser på nationell och regional nivå för att patienternas behov omhändertas 
på kort och lång sikt. Martin Takac, sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, är sjukvårdsreg-
ionens representant för att vid behov bistå Socialstyrelsen. 

Nya kunskapsstöd 
Arbetet med nationella kunskapsstöd är intensivt. Före sommaren vill de nationella programom-
rådena ha in regionernas synpunkter på förslag till totalt 13 nya och reviderade vårdprogram, 
vårdriktlinjer och vårdförlopp.  

Nyligen godkändes och publicerades nationella vårdprogram för kronisk njursjukdom, distal ra-
diusfraktur, skivepitelcancer och merkelcellscancer samt ett nytt vårdförlopp för sepsis. Sjuk-
vårdsregionen svarade nyligen på remissen för ett nytt vårdförlopp för etablerad reumatoid artrit. 

Godkända vårdprogram och vårdförlopp finns på nationelltklinisktkunskapsstod.se. Nationella 
vårdriktlinjer publiceras på kunskapsstyrningvard.se där även hittar beskrivningar av och inspe-
lade seminarier om nya vårdförlopp.  

Utrota cervixcancer 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har beslutat att aktivt driva ett sjukvårds-
regionalt arbete samt delta i det nationella arbete som pågår för att utrota cervixcancer. En ar-
betsgrupp ska ta fram förslag på implementering av ett vaccinationsprogram i sjukvårdsregionen 
och rekrytering av processledare pågår. 

Fler donationer 
För att möta efterfrågan på organ prioriteras insatser för att öka antalet donationer inom ramen 
för regionernas kunskapsstyrningsarbete. 

Sjukvårdsregionens arbete med donationer ger resultat och under 2021 genomförs flera aktivite-
ter för att öka antalet ytterligare. 2020 redovisades 9 faktiska donatorer i Region Östergötland, 7 
i Region Jönköpings län och 3 i Region Kalmar län. Antalet donationer har ökat de senaste tre 
åren men är fortfarande färre än i flera andra sjukvårdsregioner.  

Vid Samverkansnämndens senaste möte redovisade Eva Ahlgren Andersson, verksamhetsansva-
rig för donationsverksamheten i Sydöstra sjukvårdsregionen, hur arbetet bedrivs för att säker-
ställa en tydlig struktur, systematisk analys, utbildning av personal och resurser för arbetet.  
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Fortsatt översyn av uppdrag 
Översynen av uppdragen till de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna och programområdena 
fortsätter. Regionsjukvårdsledningen har fastställt reviderade uppdrag för RSG strukturerad 
vårdinformation och RSG uppföljning och analys. Regionsjukvårdsledningens stab har även tagit 
fram en generell mall för uppdragsbeskrivningar till regionala arbetsgrupper. Ett reviderat upp-
drag för programområdena beräknas vara klart efter sommaren. 

Ny styrgrupp för Forum Sydost 
Nu är det beslutat att Forum Sydost i fortsättningen organiseras under Regionsjukvårdsledningen 
via en styrgrupp med regionernas forskningsdirektörer. Det operativa ansvaret för kliniska stu-
dier ligger kvar hos föreståndaren och utsedda representanter. 

Stöd till processtöd 
I höst erbjuder regionsjukvårdsledningen stab två avstämningar med programområdenas process-
stöd och sammankallande för regionala samverkansgrupper. Varje avstämning dubbleras för att 
så många som möjligt ska kunna medverka. Syftet är att lära tillsammans, svara på frågor, lyssna 
efter behov och förmedla status inom olika områden. Avstämningarna förbereds av kunskapsrå-
dens processtöd Åsa Ahlenbäck, Maria Minich Karlsson, Håkan Samuelsson och Leni La-
gerqvist. 

På nya uppdrag 
• Karin Sjöstedt är ny processledare för NPO perioperativ vård, intensivvård och transplan-

tation.  
• Carina Blomqvist är nytt processtöd för RPO perioperativ vård, intensivvård och trans-

plantation. 
• Helene Wendell är nytt processtöd för RPO lung- och allergisjukdomar och RPO öron-, 

näsa- och halssjukdomar. 
• Linnéa Lundberg är ny sammankallande för samverkansgrupp juridik och informations-

säkerhet. 
• Stefan Franzén har nominerats till en ny referensgrupp för metodutveckling horisontell 

prioritering inom Nationellt system för kunskapsstyrning. 
• Annica Öhrn har nominerats till en ny samrådsfunktion för jävsbedömning inom Nation-

ellt 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.  
 

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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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 
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