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Mötesanteckningar RSL arbetsutskott  
och regionala samverkansgrupper 
Datum 2021-10-08 
Plats Zoom 
 
Närvarande:  
Marcus Ståhlbrandt RSG medicinsk teknik 
Linnea Lundberg RSG juridik och informationssäkerhet 
Elmar Keppel RSG patientsäkerhet 
Jon Sjölander RSG digital utveckling 
Mårten Lindström RSG läkemedel 
Jenni Fock RSG strukturerad vårdinformation 
Malin Rosander RSG upphandling 
Carina Mattsson RSG upphandling 
Mats Ulfendahl RSG forskning och Life science 
Peter Kammerlind RSG uppföljning och analys 
Johanna Schelin RSG hållbar utveckling 
Christina Pettersson RSG kvalitetsregister  
Susanne Yngvesson RSL arbetsutskott 
Annica Öhrn  RSL arbetsutskott 
Karl Landergren  RSL arbetsutskott 
Conny Thålin RSL stab 
 

1. Återkoppling från avstämning 18 augusti 
Christina Pettersson och arbetsgruppen som utsågs 18 augusti föreslår att alla RSG 
skriver en ”kontaktannons” som underlag för att hitta gemensamma frågor och varandra. 
Annonserna kan även bidra till kännedom hos RPO och regionernas linjeorganisationer. 

Jon Sjölander poängterar att annonserna ska utgå från sjukvårdsregionens övergripande 
mål och syfte med samverkan. Intressant att jämföra hur vi ser på våra uppdrag, mål och 
utmaningar. Annonserna kan även användas i projekt, inte minst när vi gör 
intressentanalyser. Viktigt också att tänka hur RSG kan bidra i regionernas 
utvecklingsarbeten.  

Beslut: 

Annica Öhrn ber samtliga RSG kortfattat skriva vad gruppen är bra på utifrån uppdraget 
och hur gruppens behov av samarbete och kluster ser ut. Annonserna skickas till 
Christina Pettersson senast vecka 47 som underlag för en fysisk workshop i februari. 
Workshopen förbereds av arbetsgruppen. 
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2. Aktuellt från RSL och SVN 
Se bild och mötesanteckningar: https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-
content/uploads/2021/09/RSL_20210907_motesanteckningar.pdf    

Karl Landergren går igenom punkterna och lyfter bland annat att RSL arbetsutskott 
utreder frågor om gemensamma stödstrukturer, verksamheter och nätverk. 

Jon Sjölander säger att det finns mycket frågor om hur regionerna ska hantera ersättning 
och kvalitetskrav när patienter köper digitala tjänster från privata aktörer (som har avtal 
med någon region). Eftersom frågorna berör flera grupper efterlyser Jon ledning och en 
gemensam strategi.  

Beslut: 

Annica Öhrn tar med sig frågan om privata e-tjänster till RSL arbetsutskott. 
 

3. Handlingsplaner 2022 
Se bilder. 

RSG ska kortfattat beskriva prioriterade områden och aktiviteter för 2022. RSG 
förankrar sin plan i respektive region och lyfter förslag på större förändringar till RSL 
stab. Eventuellt kan insatser även lyftas till SVN överenskommelse 2022. 

Handlingsplan - instruktioner - Sydöstra sjukvårdsregionen 
(sydostrasjukvardsregionen.se) 

Uppföljningsdialog med RSL stab i mars. 

RSL arbetsutskott tar fram ett årshjul för RSG. 

Beslut: 

Mejla RSG handlingsplan till Susanne Yngvesson senast vecka 49. 
 

4. Övriga frågor 
Annica Öhrn skickar inbjudan till en ny digital avstämning efter RSL 11 november för 
att gå igenom aktuella frågor, kontaktannonser och handlingsplaner. 

 

 

Vid anteckningarna 

Conny Thålin 
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