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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2021 05 20   

Tid 13.00-15.00 

Plats Digitalt möte 

Närvarande Anna Österström, Catrin Fernholm, Cecilia Gunnarsson, Fredrik 

Enlund, Micael Edblom, Robert Ring, Ninnie Borendal Wodlin, Mara 

Kosovic, Sofia Hartz, Tatiana Jaklovska, Ing-Marie Nilsson (ersättare 

RPO Tandvård)  

Åsa Ahlenbäck 

Del av mötet  Karl Landegren, Stefan Franzen 

Frånvarande Ylva Böttiger, Pernilla Larsson Grahn 

 

1. Inledning och föregående mötesanteckningar 

Läggs till handlingarna. Kort presentation då Ing-Marie Nilsson deltar som ersättare för Pernilla 
Larsson Grahn.  

2. RSG Uppföljning och analys 

Karl Landegren presenterar, se bildspel.  
Generellt uppdrag för RSG är bland annat att stödja regionala programområden och vara 
plattform för erfarenhetsutbyte och lärande. Inriktning under 2021 att den sjukvårdsregionala 
samverkan ska utvecklas och kopplingen till det sjukvårdsregionala värdskapet för nationell 
programområden.  
 
Vad behöver RPO för analys- och uppföljningsstöd? Ingången är arbetsgruppen. Processtöden i 
RPO kan fånga behovet och kanaliserar vidare till arbetsgruppen. RPO Medicinsk diagnostik få 
fram jämförbara data är en svårighet.  
Överföring av data/juridisk fråga- patientdata mellan regionerna är ett samverkansproblem. 
RSG kan driva frågan vidare. För att kunna hjälpa patienten- hur kan data delas i 
sjukvårdsregionen ex radiologiska bilder. Är en mycket angelägen fråga.  
Primärvården- åtkomst till data mellan regiondrivna/privata vårdcentraler/nära vård. En 
process som försvåras.  
Ögon- planerar ett separat möte med fokus på uppföljning.  
Kalle tar med sig frågan hur arbetsgruppen kan bidra till arbetet.  

3. Information från Regionsjukvårdsledningen   

RSL_20210518_motesanteckningar.pdf 

 

Ninnie gör en kort presentation. Beslut tagit att Forum Sydost organisatoriskt ska placeras 

under RSL via en styrgrupp. RSL beslutade att ge nya/reviderade uppdrag till RSG Strukturerad 

vårdinformation och RSG Uppföljning och Analys.   

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/05/RSL_20210518_motesanteckningar.pdf
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4. Uppdragsbeskrivning KR och RPO- reviderat  

Genomgång av uppdragsbeskrivning och gruppen lämnar två synpunkter 

- Komplettera texten men någon rad om patientkontrakt under rubriken Konkretisera 

patientlöften.  

- I KR uppdragsbeskrivning regleras ordförandes uppdrag, roterar mellan regionerna i 

tvåårsperioder. I RPO saknas denna reglering.  

Åsa ansvarar för att skicka in synpunkter till Conny Thålin.  

5. RSL samordnad remissprocess, Stefan Franzén 

Se bifogat bildspel.  
En och samma generiska process: Regionernas hälso- och sjukvårdsledning, politiska ledning 
och RSL bedömer och bestämmer av vilka remissvar som är lämpliga att samordna. RSL ger 
RPO ett uppdrag att ta fram remissvar.  
För Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen: RPO föreslår nomineringar till prioriteringsgrupper.  
Stefan Franzen (Charlotte Sand) kanaliserar det ut till KR.  
 

6. RSL- områden som behöver lyftas dit   

För närvarande inga områden som behöver lyftas till RSL.  

7. Övriga frågor 

Inga ytterligare frågor.  

 

Nästa möte:  

210914 kl 10-12 digitalt.  

 

 

Vid anteckningarna/ Åsa Ahlenbäck 


