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Mötesanteckningar Kunskapsråd medicin och 
akutvård 
Datum 2021-11-10 
Tid 13:00-16:00 
Plats Videomöte  
Närvarande Stefan Franzén, Region Östergötland, ordförande  

Håkan Samuelsson, Region Östergötland, processtöd 
Karl Landergren, Region Kalmar län 
Annkristin Svensbergh, Region Kalmar län 
Eva-Lena Zetterlund, Region Östergötland 
Jan-Erik Karlsson, RPO Hjärt- och kärlsjukdomar 
Agneta Ståhl, Region Jönköpings län Patrick Vigren, RPO 
Nervsystemets sjukdomar 
Helena Engström, RPO Lung- och allergisjukdomar 

 Eva Winqvist, RPO Reumatiska sjukdomar 
 Ela Partyka-Rut, RPO Endokrina sjukdomar  

Annette Johansson, RPO Primärvård 
Thomas Schön, Linköpings Universitet 
 
 

Frånvarande Thomas Hellborg, RPO Infektionssjukdomar 
Anna Gunnarsson, RPO Akutvård (ledig?) 
Magnus Trofast, RPO Perioperativ vård, intensivvård och 
transplantation 

 
 

1. Inledning  
Stefan hälsar alla välkomna 
 

2. Beslut att följa upp  
Återkoppling från föregående möte ang 
- Operation PEG vid Parkinson. Pågår SÖSR gemensam dialog angående om detta 

eventuell istället kan göras i Jönköping istället. Vid dagens möte också dialog om 
nödvändigheten av specialisering – är det möjligt att ställa om till endoskopiska 
verksamheter vid flera ställen istället för som idag? 
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3. Rapportering handlingsplaner 2022 från respektive RPO  
För detaljerad information - se respektive RPO´s handlingsplan på SÖSR hemsida. 
 
Akutvård: Ingen deltagare vid mötet – handlingsplan inlämnad men gås inte igenom. 

 
Endokrina sjukdomar: Arbete påverkats mycket av pandemin.  Fokus för möten under 
ht har varit kring  samverkan och kompetensförsörjning. Stor brist på spec.läkare – 
saknar därför handledare till ST. Behov av samverkan inom SÖSR och RÖ internt 
arbete kring kompetensförsörjning. Har svårt klara uppdrag både gällande vård och 
inom kunskapsstyrning (ex deltagande i grupper och vid remisshantering). Forts behov 
utveckla patientmedverkan. Arbete för införande av vårdförlopp osteoporos samt bensår 
vid diabetes. RÖ senare i processen kring implementering vårdförlopp än 
Kalmar/Jönköping. Forts utveckla SÖSR gemensamma multidisciplinära konferenser 
(MDK). Dialog kring ev SÖSR gemensam upphandling av diabeteshjälpmedel (ej 
aktuellt med nationell upphandling – se vidare under Tema).  
 
Hjärt- och kärlsjukdomar: Samarbete via RAG kärl.kir för implementering 
vårdförlopp kritisk benischemi. Implementering vårdförlopp hjärtsvikt efter remiss 
godkännande. Kommer remiss angående venös sjukdom - varicer och bensår. Fortsatt 
arbete med uppföljning och analys utifrån arbetet med verktyg via SKR. Regionmöte 
och ST-utb planeras komma igång igen efter uppehåll under pandemin. 

 
Infektionssjukdomar: Handlingsplan inlämnad men gås inte igenom - ingen 
representant som kan redovisa handlingsplanen deltar vid dagens möte. Implementering 
av vårdförlopp Sepsis samt arbete kring uppföljning via fåtal indikatorer (gärna som kan 
följas nationellt). 
 
Lung- och allergisjukdomar: Mer  strukturerat arbete utifrån patientlöften. Fokus på 
arbete för god medicinsk kvalitet och ökad tillgänglighet. Utveckla sköterskebaserade 
mottagningar. Återstarta SÖSR gemensam ST-utb. Fortsatt arbete kring remissvar.  
Vårdförlopp KOL 1 implementering ej påbörjad - primärvård centrala i detta arbete. 3 
RAG (allergi, lungcancer och lungfibros) finns där arbete pågår. Brist på 
specialistläkare främst i Jönköping. 
 
Nervsystemets sjukdomar: Arbete kring implementering av vårdförlopp Stroke – 
behov av visst stöd inom SÖSR utifrån förändrade riktlinjer för trombektomi 
(ekonomi/finansiering och spec.grad inom SÖSR).  Hög tillgänglighet till vård för 
kirurgisk behandling vid epilepsi inom SÖSR (främst i Östergötland och Jönköping men 
Kalmar kring rikssnitt). Regiondagar återupptas nästa år. Relativt god tillgänglighet till 
samtliga verksamheter inom SÖSR neurologi. Tillgången till specialist läkare framåt 
varierar mellan regionerna/verksamheter men bedöms ändå vara relativt stabil. I 
Östergötland tas neurologin i Norrköping över av kliniken i Linköping.  
 
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation: Ingen deltagare vid mötet – 
handlingsplan inlämnad men gås inte igenom. 
 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/handlingsplaner/
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Reumatiska sjukdomar: Prioriterade arbete under 2022 är implementering av 
vårdförlopp RA första året – följa hur arbetet går. Därefter också vårdförlopp RA 
etablerad. Remisser kommer för vårdförlopp GCA och vårdförlopp Systemisk skleros. 
Pågående arbete kring uppföljning och anpassning av dokumentationsmallar i Cosmic 
för att underlätta och förbereda ett framtida arbete med överföring till SRQ. Arbete 
pågår via NPO för att utveckla patientundervisning och patientmedverkan, remiss under 
2022.  

4. Tema 
4.1 Information och dialog kring samverkan inköp inom sjukvårdsregionen 

För mer information se Bilaga 1 – presentation upphandling 
 
Malin Rosander (enhetschef, Inköp, Service & logistik, Region Östergötland) från SVG 
Upphandling informerar om samverkan kring inköp inom sjukvårdsregionen utifrån 
- Uppdrag 
- Uppstart av samordnade upphandlingar 
- Inköpskategorier (finns 11 st ex ex läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster) 
- Fokusområden (utökad samverkan RSG Medicinsk teknik) 
- Generella frågor 
  
Dialog också kring SÖSR gemensam upphandling avseende diabetes hjälpmedel – forts 
dialog via RPO Endokrin och RSG Upphandling. 

5. Aktuella vårdförlopp och högspecialiserad vård 
Genomgång av Stefan enl nedan områden/bilder 
 
5.1 Vårdprogram och vårdförlopp 

Se punkt 7 Remisser  
 

5.2 Högspecialiserad vård 
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6. RSL information 
Utgick 
 

7. Remisser 
Se länk till SÖSR hemsida gällande process för samordnade remissvar: 
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-
mallar/samordnade-remissvar/ 

Relativt nytt arbetssätt för samordnade svar som kan innebära svårigheter innan det satt 
sig men bör sedan innebära effektivisering med ett svar istället för tre. Ger också mer 
tyngd i gemensamt svar än var för sig. Alla vårdförlopp skickas till samtliga RPO för 
bedömning/värdering kring svar (besvaras även om det inte bedöms beröra eget RPO). 
För övriga remissområden väljs det RPO vars NPO varit huvudansvariga. 

Dialog kring remissprocessen. PV berörs av många vårdförlopp. Svårare kring 
högspecialiserad vård gällande samordning SÖSR och berörda kliniker på US 
samordnat med LiU (Jönköping/Kalmar stöttar ansökningar). 

Punkt på SÖSR processtödsmöte början av 2022 inklusive implementering av 
vårdförlopp. 

 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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8. Beslut 
a) Inventera område till kommande KR utifrån Tema Forskning (RPO ordf – frågor 

skickas ut via Karl.L samt Tomas.S) 
 

9. Övrigt 
Avslut, sammanfattning och utvärdering av mötet 

a) Nästa möte och tider för 2022 skickat via Karl. 
b) Stefan och Håkan tackar för engagemang och dialog under tiden som ordförande 

och processtöd.  
 

 

 

Stefan Franzén Håkan Samuelsson 

Ordförande Sekreterare 


	2021-11-17
	Mötesanteckningar Kunskapsråd medicin och akutvård
	1. Inledning
	2. Beslut att följa upp
	3. Rapportering handlingsplaner 2022 från respektive RPO
	4. Tema
	5. Aktuella vårdförlopp och högspecialiserad vård
	6. RSL information
	7. Remisser
	8. Beslut
	9. Övrigt


