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Tillsammans för bättre tillgänglighet  
– och nya nationella kunskapsstöd 
Samarbete för bättre tillgänglighet 
Coronapandemin har accentuerat behovet att stärka och vidareutveckla gemensamma processer 
och sjukvårdsregional arbetsfördelning för att säkerställa tillgänglighet, god och jämlik vård.  

Kunskapsråden har nu fått i uppdrag att tillsammans med programområden och samverkansgrup-
perna vidareutveckla operativa samverkansformer och föreslå hur regionerna från och med 2022 
ska arbeta tillsammans för att nå tillgänglighetsmålen. 

Arbetet omfattar exempelvis gemensam kapacitetsplanering och användning av operationssalar 
och vårdplatser. Arbetet rapporteras löpande till Regionsjukvårdsledningen och stäms av med 
Samverkansnämnden under hösten. Ett förslag till en gemensam förvaltningsstruktur behandlas 
av Regionsjukvårdsledningen 10 februari 2022. 

Nya kunskapsstöd på remiss 
Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (schizofreni, grav hörselnedsättning 
och knäledsartros), en rad nationella vårdprogram och vårdriktlinjer samt en vägledning för vård-
hygien är på remiss fram till mitten av november. 

Sjukvårdsregionens remissvar samordnas och förankras via regionala programområden och reg-
ionala samverkansgrupper. Från och med i höst hanteras även remisser för vårdprogram och 
standardiserade vårdförlopp inom cancervården enligt samma rutiner.  

Socialstyrelsen genomför en sjukvårdsregional konferens om nationella riktlinjer för tandvård i 
oktober och en konferens om obesitas i vår. Socialstyrelsen vill även ha synpunkter på förslag 
om screening av cystisk fibros och termer i uppmärksamhetsinformation. 

En uppdaterad översikt över aktuella remisser och instruktioner för remissvar finns på sjukvårds-
regionens webbplats. Uppdrag att hantera remisserna mejlades till ansvariga programområden 
och samverkansgrupper 15 september. 

Reviderat uppdrag till programområdena 
Regionsjukvårdsledningens uppdrag till de sjukvårdsregionala programområdena har reviderats 
för att förtydliga kopplingen till sjukvårdsregionens patientlöften om god och jämlik vård. Upp-
drag och ansvar för programområdenas ordförande, processtöd och ledamöter har också förtydli-
gats. Det reviderade uppdraget publiceras inom kort på sjukvårdsregionens webbplats. 

Samverkar om patientsäkerhet 
Regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning har bestämt sig för att samordna sitt 
arbete med patientsäkerhet. Nästa patientsäkerhetskulturmätning genomförs samtidigt för att 
stödja benchmarking och gemensamt lärande i sjukvårdsregionen. Mätningen är ett pilotprojekt 
tillsammans med regional samverkansgrupp patientsäkerhet. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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Målbild för regionala samverkansgrupper 
En arbetsgrupp under ledning av Göran Henriks, Region Jönköpings län, ser över hur de region-
ala samverkansgrupperna kan stödja programområdena, samarbeta och kommunicera effektivt. I 
uppdraget ingår att ta fram en gemensam målbild. 

Åtgärder mot ökade läkemedelskostnader 
Regional samverkansgrupp läkemedel (tidigare LäSö) föreslår flera åtgärder för att minska kost-
nadsutvecklingen för läkemedel. Bland annat vill grupp se bättre följsamhet till avtal, mer ge-
mensam upphandling och fler strategiska avtal utifrån patentutgångar och tillgänglighet. 

Gemensam utveckling av digitala stöd 
Sjukvårdsregionen startar en gemensam designstudio för att säkerställa kompetens och stödja 
produktion, förvaltning och utveckling av digitala behandlingsprogram. Designstudion är en fort-
sättning på regionernas fleråriga samarbete och strukturerade införande av KBT via nätet och di-
gitala behandlingsprogram för artros och stress och återhämtning (Livsbalansen). Projektverk-
samheten finansieras i två år och bemannas med personer från de tre regionerna. 

Digital plattform för symtombedömning, hänvisning och chatt 
Våren 2022 införs en ny nationell digital plattform för symtombedömning, hänvisning och chatt i 
Sydöstra sjukvårdsregionen. Plattformen ska ge förutsättningar för invånare att snabbt få kontakt 
med vården, beskriva sina symtom digitalt, få egenvårdsråd eller lotsas fram till ett digitalt alter-
nativt fysiskt vårdbesök. 

Den nationella upphandlingen av plattformen förväntas vara klar i november 2021. Parallellt ge-
nomförs dialoger med berörda verksamheter om förändrat arbetssätt och förberedelser inför infö-
randet. Emma Stockman, Region Östergötland, är projektledare på uppdrag från regional sam-
verkansgrupp digital utveckling. 

Forskningsmedel från FORSS 
1 september–1 oktober finns möjlighet att ansöka om forskningsmedel från FORSS. I den här 
omgången kan man ansöka om startbidrag, FoU-anslag, fortsättningsanslag och medel för reg-
ionalt nätverksarbete. Ansök via https://www.researchweb.org/is/forss.  

Nätverk för processtöd 
I början av september genomförde de fyra kunskapsråden en första gemensam nätverksträff för 
de regionala programområdenas processtöd. Nätverksträffarna ska stödja ett gemensamt lärande 
och uppdraget som processtöd. Den här gången avhandlades bland annat rutinerna för nationella 
remisser och sjukvårdsregionens avtalsmodell. Dokumentation från nätverket för processtöd 
finns på sjukvårdsregionens webbplats. 

Översikt för prioriterade områden 
Nu finns nya versioner av sjukvårdsregionens mallar för handlingsplaner och årsrapporter. Mal-
larna ska stödja regionala programområden och regionala samverkansgrupper i planering och 
uppföljning. PowerPoint-mallen med en översikt för prioriterade områden har kompletteras med 
kolumner för tid och kommentarer. Översikten användas med fördel för en mer kontinuerlig dia-
log om prioriterade områden med ledning och andra grupper. Mallarna och instruktioner finns på 
sjukvårdsregionens webbplats. 

På nya uppdrag 
• Sara Axbom, Region Östergötland, representerar sjukvårdsregionen i Nationell samver-

kansgrupp metoder för kunskapsstöd 

https://www.researchweb.org/is/forss
https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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• Charlotte Sand, Region Östergötland, är nytt processtöd i kunskapsråd kirurgi och cancer. 
• Malin Rosander, Region Östergötland, är ny kontaktperson för regional samverkansgrupp 

upphandling. 
• Lena Jokko, Region Östergötland, är projektledare för sjukvårdsregionens arbete med 

vaccinering mot HPV. 
 

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/wp-content/uploads/2020/09/forteckning_ledamoter.xlsx
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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