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Mötesanteckningar RSL arbetsutskott  
och regionala samverkansgrupper 
Datum 2021-11-19 
Plats Zoom 
 
Närvarande:  
Marcus Ståhlbrandt RSG medicinsk teknik 
Elmar Keppel RSG patientsäkerhet 
Jon Sjölander RSG digital utveckling 
Karin Mathold RSG läkemedel 
Jenni Fock RSG strukturerad vårdinformation 
Malin Rosander RSG upphandling 
Magnus Stridsman RSG standardisering 
Göran Henriks RSG stöd till utveckling 
Johanna Schelin RSG hållbar utveckling 
Sara Axbom NSG metoder för kunskapsstöd  
Leni Lagerqvist KR medicin och akut vård 
Marie Gustafsson KR hälsa och rehabilitering (efter årsskiftet) 
Susanne Yngvesson RSL arbetsutskott 
Annica Öhrn  RSL arbetsutskott 
Karl Landergren  RSL arbetsutskott 
Conny Thålin RSL stab 
 

1. Rapport från Regionsjukvårdsledningen 
Annica Öhrn och Karl Landergren rapporterar från RSL möte 11 november. Se 
presentation och RSL mötesanteckningar. 

Karl redogör för RSL:s dialog med regiondirektörerna om ambitionen att fördjupa 
samverkan ytterligare och arbetet med att reda ut juridiska och arbetsrättsliga frågor om 
gemensamma resurser. 

Jon Sjölander lyfter att regionernas regler för distansarbete spelar roll för hur man kan 
attrahera medarbetare i hård konkurrens med övriga landet men också för beslut om i 
vilken av våra tre regioner man vill ha sin anställning. 

Göran Henriks betonar vikten av omvärldsbevakning och att förändringar i Sverige ger 
ytterligare argument för att fördjupa det sjukvårdsregionala samarbetet. 

Jon betonar vikten av tydlig styrning, förankring och prioritering av 
samverkansgruppernas arbete. Det krävs involvering av verksamhetsföreträdare med 
beslutsmandat för att kunna förverkliga de förslag och idéer som gruppen tar fram.  
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Jon berättar om att det ibland kan vara knepigt med beslutsvägar och vet som 
bestämmer i flera stora utvecklingsarbeten kring kvalitetsregister och automatisering av 
dataöverföring från journalsystem. 

Marcus Ståhlbrandt lyfter vikten av förankring i linjeorganisationerna så att inte 
gruppen riskerar att lägga mycket tid på saker som inte leder till action. 
 

2. Kontaktannonser och workshop 
Annica uppmanar RSG som ännu inte mejlat sina kontaktannonser till Christina 
Pettersson att göra det senast vecka 47. Kontaktannonserna är underlag för vårens 
workshop om gemensam målbild och arbetssätt. 
 

3. Handlingsplaner 2022 
Mejla RSG handlingsplan till Susanne Yngvesson senast vecka 49.  

Använd gärna PowerPoint-mallen eftersom den är ett bra stöd i dialogen med 
regionsjukvårdsledningen, kunskapsråd, programområdena och andra 
samverkansgrupper. 

Använd dokumentmallen för handlingsplaner för internt bruk och anpassa mallen 
utifrån era egna behov. 

Jenni Fock lyfter svårigheten att synka handlingsplanen med NSG verksamhetsplan 
eftersom den sistnämnda inte fastställs förrän i februari. Å andra sidan kan RSG 
handlingsplan vara input till den nationella nivån. 

4. Uppdragsuppföljning 
RSL arbetsutskott bjuder in respektive samverkansgrupp för avstämningar under våren. 
Syftet är att gå igenom uppdragsbeskrivningar och aktuella frågor. 

Den som behöver kan förstås kontakta arbetsutskottet när som helst, eller be om en 
stund i samband med utskottet egna avstämningar varje onsdag 8–9. 

5. Kommande möten 
Nätverksträff 4 mars kl 13–14 

Utvecklingsdag för RPO, RSG, kunskapsråd och RSL 3 maj i Nässjö. 

 

Vid anteckningarna 

Conny Thålin 
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