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1. Inledning 

Håkan hälsar alla välkomna och beskriver syfte och form för Processtödsmöten.  

Mötena kommer att hållas vid två tillfällen med samma agenda för att ge så många som 

möjlighet att delta. Fokus är processtödjare i RPO- kunskaps och erfarenhetsmöte.  

 

Kort presentation av samtliga deltagare.  

 

Processtöd Kunskapsråd´s uppdrag är att ansvara för att skapa agenda för dessa 

gemensamma möten men behöver inspel från RPO processtöd. Viktigt att agendan är 

levande och justeras efter behov.  

 

Stående punkt vid mötena kommer att vara remisslistan dvs vilka remisser som är på 

gång.  

 

Deltagarna ger förslag på ämnen till kommande möte:  

RSG Juridik. Samverkan försvåras då det är olika huvudmän ex dela bilder mellan 

regionerna.  

RSG Vårdinformation 

Samverkansgrupp kring patientsäkerhet 
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Inköp och läkemedel 

RPO bidrar med ämne/erfarenhet. Deltagare tar med sig förslaget och återkommer.  

2. Information om SÖSR hemsida och mallar- Conny 

Se bildspel 

Dokumentmallar uppdateras vid behov (RSG). Använd gärna mall Översikt.  

Respektive RPO ansvarar för att publicera handlingsplan och årsrapporter.  

Det finns möjlighet för RPO att skapa egna samarbetsrum för arbetsmaterial då det inte 

går att sätta läsbehörigheter på hemsidan. Om något RPO har behov av samarbetsrum, 

maila till folkhalsa.sjukvard@rjl.se alternativt Conny.  

 

När det gäller publicering av mötesanteckningar på hemsidan finns det en 

rekommendation från RSL att mötesanteckningar är officiella och ska publiceras. Då det 

har varit uppe till diskussion i några RPO tar Charlotte och Leni med sig frågan till 

RSL.  

 

Tips på nationell kunskapssida https://kunskapsstyrningvard.se/ 

3. Remisslista- Charlotte 

Se bildspel 

Presentation över vilka remisser/vårdriktlinjer som är på gång under hösten. Listan 

kommer att publiceras på hemsidan.  

 

Respektive regions hälso- och sjukvårdsledning, politiska ledning och RSL AU 

bedömer och stämmer av vilka remissvar som är lämpliga att samordna. I SÖSR finns 

en framtagen process för samordnade remisser. Viktigt med inspel från RPO om hur 

processen fungerar och ev förslag på förbättringar lämnas till Charlotte.  

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-

mallar/samordnade-remissvar/ 

 

Utsett RPO ansvarar för att kontakta andra RPO som berörs av aktuell remiss. Viktigt 

att återkopplar till remissansvarig oavsett om man avser att lämna ett svar eller inte.  

 

4. Samverkansavtal- Susanne, Peter och Anders 

Se bildspel 

I sydöstra sjukvårdsregionen samverkar vi för att tillgodose invånarnas behov av hälso- 

och sjukvård. Samverkansavtalet är långsiktigt och årligen görs överenskommelser.  

 

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ.  

 

Samverkansnämnden fastställer årligen priser och ersättningar för Sydöstra 

sjukvårdsregionen utifrån riksavtalet för utomlänsvård. Priserna tillämpas vid debitering 

av patienter från andra regioner. 

Beslutet innehåller ersättningsprinciper för vårdtjänsterna i sjukvårdsregionen, priser för 
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vård vid Universitetssjukhuset i Linköping, en pris- och DRG-viktlista för vård vid 

regionens övriga sjukhus och priser för övrig sjukvård som besök hos läkare eller annan 

vårdgivare inom primärvård och taxor för ambulanstransporter. Ersättningsmodellen 

togs fram för att skapa förutsättningar för patientflöde.  

 

Mottagande remissenhet ansvarar för att vidareremittera patient till annat sjukhus 

 

Grundprinciper för samverkansavtalet bör regelbundet presenteras i RPO. I arbetet är 

det viktigt att ha med sig patientlöften. Susanne ansvarar för att ta fram ett bildspel som 

kan användas i RPO.  

Förslag att styra mot enklare handlingsplaner och att använda mallen Översikt 

handlingsplan/årsrapport.  

 

 

Vid anteckningarna 

Åsa Ahlenbäck 


