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Mötesanteckningar Processtödsmöte okt 2021 

Datum 2021-10-27  Video 

  

Närvarande  Håkan Samuelsson, Åsa Ahlenbäck, Maria Minich Karlsson, 

Stefan Franzén, Charlotte Sand, Liselotte Joelsson, Annika 

Asketun, Martin Lindfors, Susanne Lundblad, Leni Lagerqvist, 

Charlotta Lilja, Ulrika Prag, Veronica Ottosson, Marie 

Gustavsson, Karin Sjöstedt 

 

Datum  2021-10-28 Video 

Närvarande   Håkan Samuelsson, Åsa Ahlenbäck, Leni Lagerqvist,  

Charlotta Lilja, Ulrika Prag, Veronica Ottosson, Marie 

Gustavsson, Karin Sjöstedt, Helene Wendell, Stefan Franzén. 

 

1. Inledning, Nationell högspecialiserad vård 

Stefan Franzén, medicinsk direktör Region Östergötland, ordförande Kunskapsråd 

medicin och akut vård.  

Stefan informerar om Nationell nivåstrukturering. Nya nivåstruktureringen kom som lag 

2018-07-01. Länsdelssjukvård – Länssjukvård – Högspecialiserad vård  

”Alla ska inte göra allt” 

Nivåstrukturering kan ge en förbättring för berörda grupper.  

 

 

 

 

 

Stefan går igenom kommande områden för NHV och går igenom processen för hur man 

ansöker om NHV. Processtöden skickade med Stefan att det finns ett stort värde i att de 

”mjuka” värdena i hela vårdprocessen beaktas. NHV medför ofta x antal uppföljningar 

och är det oklart vem och var dessa uppföljningar ska ske skapar det otrygghet för såväl 

patienter som vårdutövare inom SÖSR. Läs mer bilaga 1. 

 

 

Rikssjukvård   1-2 nationella enheter 

Cancerområdet  1-4 nationella enheter 

Nya nivåstruktureringen   1-5 nationella enheter 

(Sex sjukvårdsregioner, sju universitetssjukhus) 
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2. Remisslista 

 

Charlotte Sand ( Håkan och Leni dag 2) drar information om remisser under 

handläggning och kommande remisser i Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

• Deadline för områden kopplat till NHV är 8 november 2021 för Regionerna.  

• Deadline för vårdförlopp under remiss var 26 oktober 2021 

Diskussion i gruppen kring framtida behov och tankar gällande det stora inflödet av 

remisser och vårdförlopp. Viktigt att väva samman arbetet med vård-och 

insatsprogrammen, vårdförlopp. 

Beslut: Att identifiera vilka personer i respektive län som arbetar aktivt med införande 

av vårdförloppen och bjuda in dessa projektledarna/processledarna till processtödsmötet 

i april då vårdförloppen är ett Tema. Se bilaga 2 

3. Övrigt 

Handlingsplan 

Diskussion i gruppen kring hur arbetet går med handlingsplanerna för 2022. Fler lyfter 

att det är en utmaning att få till kopplingen till löftena. Samtliga RPO ska inkomma med 

handlingsplan och översiktsbild. 

 

Årshjul 

Dokument finns på sydöstras hemsida: https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-

content/uploads/2021/10/tidplan_2022_sydostra_sjukvardsregionen211007.pdf  

 

Nästa möte 9 och 10 februari 2021 

Processtöd får i uppdrag att tänka igenom vad önskade tillägg till nästa års möten. 

Förslag bör skickas leni.lagerqvist@regionkalmar.se inom två veckor. Nuvarande 

ämnen och tema som är anmälda till februarimötet berör uppföljning och analys samt 

remisshantering i stort. 

 

Mötet i april 

På mötet i april står vårdförlopp och stöd för införande av kunskapsstöd som anmälda 

tema. Med anledning av temat föreslås att projektledarna/processledarna som stöder och 

driver införandet av vårdförloppen inom respektive region bjuds in. Se bilaga 3 

 

Vid anteckningarna,  

Maria Minich Karlsson, tillträdande processtöd kunskapsrådet diagnostik och sinnen 

och  

Leni Lagerqvist, tillträdare processtöd för medicin och akut vård 
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