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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2021-09-14 

Plats Digitalt via zoom  

Närvarande Catrin Fernholm, Robert Ring, Jan-Erik Karlsson, Tatiana 

Jaklovska, Ylva Böttiger, Pernilla Larsson Grahn, Ninnie 

Borendal Wodlin, Åsa Ahlenbäck 

 

 Frånvarande Anna Österström, Micael Edblom, Cecilia Gunnarsson, Sofia  

 Hartz, Mara Kosovic 

 

 

1. Inledning och föregående möte 

Ninnie hälsar alla välkomna. Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

 

2. Kort avstämning Covid läget 

RPO ÖNH (Tatiana): Arbetar efter handlingsplanen men behöver komma till en mer 

normal verksamhet och stabil operationskapacitet med kort och långsiktig planering. 

Arbetet i operationsplaneringsgrupper enligt STO modellen fortgår. SÖSR kapacitet 

kartläggs för att hitta potential. Diskuterat olika nomineringar standardiserade 

vårdförlopp och nationella arbetsgrupper 

RPO Ögonsjukdomar (Catrin): Fortsatt diskussioner kring kvalitet och jämförbara 

data. Med anledning av covid-läget har ST-regiondagar blivit inställt. Planerar för 

enstaka föreläsningar. Ögonkliniken har haft Spur-inspektion och utvärdering av ST-

utbildningen, ej fått utlåtandet skriftligt ännu.  Ögonkliniken, RÖ godkänd som USV-

enhet 2022.  

RPO Medicinskt diagnostik (Robert): Arbetar vidare i regionala grupper. 

Kompetensförsörjning är en utmaning, aktuellt är bl a transfusionsmedicin och klinisk 

kemi. Hur säkrar SÖSR kompetensförsörjningen framåt. Det finns ett behov att tänka 

nytt och skapa möjligheter för gemensamma anställningar inom samtliga regioner.   

Radiologi är ett annat område som har stora utmaningar. Volymerna inom 

verksamheterna ökar men kompetens går inte att fylla på i samma takt. 

Fortsatt arbete med RSG Juridik och informationssäkerhet för att bringa klarhet i hur 

regionerna kan dela information och bilder på ett säkert sätt.   

RPO Tandvård (Pernilla): RPO tandvård har initierat ett regionalt arbete kopplat till 

Patientsäkerhet i tandvården. Bygger på pilotprojekt från NPO tandvård. Ny NAG 

tandvårds-strama. Minskad förskrivning av antibiotika i tandvården är en del av 

satsningen på patientsäkerhet. Rekommendationer kring antibiotika i tandvården 
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behöver uppdateras. Ett arbete som sker under översyn med Läkemedelsverket. Nytt 

insatsområde är också erosionsskador i tandvården.  Arbetsgrupp ska ta fram förslag på 

klassificering av erosioner.  

Nya nationella riktlinjer är på väg in. RPO tandvård kommer den 29 november att 

arrangera seminarium kopplat till implementering av nya nationella riktlinjer. Viktigt att 

nå ut med riktlinjerna till privata aktörer.  

 

RSL (Jan-Erik): Dialog pågår att skapa RAG klinisk genetik för att få en bättre 

arbetsfördelning.  Karl Landegren och Cecilia Gunnarsson ingår i arbetet.  

Uppstart av universitetssjukvårdskommittén (USK) med ett första möte v38. 

Ordförandeskapet i arbetsgruppen kring hälso- och sjukvårdsutveckling delas av Ninnie 

och Jan-Erik. Återkommer med ytterligare information nästa möte.  

Kunskapsråden föreslå ges ett ökat samarbete kring operationsplanering och vårdplatser.  

Högspecialiserad vård: Stefan Franzen ansvarar och ansökningar ska vara inlämnade till 

Socialstyrelsen senast 17/9.  

Under covid-19 har det funnits ett behov att utbyta erfarenheter samt diskutera 

utmaningar i covid-19 vården. Därmed utvecklades ”torsdagsgruppen” med 

representanter från alla regioner. Torsdagsgruppen har vidareutvecklats till att även 

diskutera arbetsfördelning, köer. Karl Landegren har fått i uppdrag att ta fram en kort 

uppdragsbeskrivning för torsdagsgruppen.  

Modell för gemensam struktur inom SÖSR. Arbetsgrupp Kirurgi med rep från 

regionerna har fått i uppdrag att titta på köer och prioriteringar. Torsdagsgruppen får en 

första presentation av arbetet i närtid. Det finns behov att samverka inom fler områden 

exempelvis läkemedel och upphandling.  KR kommer att vara en viktig del i det 

kommande arbetet.  

Övrigt från RSL- Hur bevakas primärvårdens intressen i KR och RPO? Bör det ingå i 

RPO´s uppdrag eller bör det vara en särskild primärvårdsrepresentant? Fortsatt 

diskussion vid nästa möte då Mara inte deltar vid mötet.  

Strategimöte 9/11 för RSL AU, KR ordförande/processtöd.   

 

3. RSL- områden som behöver lyftas 

RPO ÖNH; NHV och den nya modellen för tematisering av bruttolista och 

nivåstrukturering utifrån teman medför risken att beroenden och därmed behov av 

centralisering på färre kunskapscentra ökar. Översyn och bedömning av konsekvenser 

för utbildning och forskning bör beaktas och tas med vid fortsatt arbete med NHV 

frågan nationellt.  

 

4. Aktuella remisser/uppdateringar 

Preliminär remisslista visades. Inga nya remisser som är kopplat till KR diagnostik och 

sinnen utan två remisser till KR cancer och kirurgi. Åsa bevakar och skickar ut definitiv 

lista efter 15/9. Se även SKR Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer  

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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5. Övriga frågor 

Följande personer nomineras till workshop 28/10 RSG Analys och uppföljning. 

- Liselott Joelsson, RPO medicinsk diagnostik 

- Helene Wendell, RPO ÖNH 

- Lillemor Brolin, RPO Ögon 

Åsa ansvarar för att skicka in namnen.  

 

Nätverk för processtöd_210901_02 

 

Nästa möte 16/11, kl  9.00-11.00 

 

Vid anteckningarna 

Åsa Ahlenbäck 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/

