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Åtgärder för bättre tillgänglighet och 
planering för 2022 
Samarbete för bättre tillgänglighet 
Sjukvårdsregionens arbete med operativ samverkan för att nå tillgänglighetsmålen börjar ge kon-
kreta resultat. Bland annat diskuteras samarbete inom benign gynekologi. 

– Jag upplever att det finns en större öppenhet att tala om väntelistor och olika förslag till samar-
bete än tidigare, säger Stefan Franzén som deltar i regionledningarnas veckovisa avstämningar. 

Uppdraget omfattar gemensam kapacitetsplanering och användning av operationssalar och vård-
platser. Status stäms av med Samverkansnämnden, och ett förslag till en gemensam förvaltnings-
struktur är tänkt att behandlas av Regionsjukvårdsledningen i februari. 

Arbetet presenterades och diskuterades även på nätverksträffen för sjukvårdsledare 12 november. 

Handlingsplaner och överenskommelse för 2022 
Höst betyder planering för nästa år. Programområdenas handlingsplaner för 2022 duggar just nu 
tätt på kunskapsrådens möten. De summeras på Regionsjukvårdsledningen 8 december och pub-
liceras på sjukvårdsregionens webbplats. 

De nationella programområdenas verksamhetsplaner för 2022 fastställs i februari. Information 
om prioriterade insatser ”bärs hem” av sjukvårdsregionens representanter och publiceras på kun-
skapsstyrningvard.se. 

Samverkansnämndens överenskommelse för 2022 fastställs 3 december. I förslaget till överens-
kommelse betonas vikten av fortsatt utveckling av 

• arbetsformer och operativ samverkan för ökad tillgänglighet 
• modellen för gemensamt finansierade stödverksamheter 
• gemensam resultatuppföljning utifrån vårdförlopp 
• universitetssjukvården och samverkan inom innovation, forskning och life science. 

Andra prioriterade samverkansområden är screening mot tarmcancer, vaccinering mot livmoder-
halscancer, organiserad prostatatestning, strukturerad vårdinformation och omställning till nära 
vård. 

Förslag ”Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2022” 

Vårdförlopp på remiss 
Regionala programområden och samverkansgrupper har i uppdrag att senast 18 januari lämna 
synpunkter på ytterligare sju vårdförlopp: 

• Endokrina sjukdomar Diabetes med hög risk för fotsår 
• Hjärt- och kärlsjukdomar Venös sjukdom i benen – varicer och bensår 
• Mag- och tarmsjukdomar Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 
• Nervsystemets sjukdomar Stroke och TIA del 1, tidiga insatser och vård 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/11/RSL_20211111_punkt_5_overenskommelse-2022.pdf
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• Nervsystemets sjukdomar Stroke och TIA del 2, fortsatt vård och rehabilitering 
• Rörelseorganens sjukdomar Höftledsartros – proteskirurgi del 2 
• Äldres hälsa  Palliativ vård 

I mitten av november lämnade sjukvårdsregionen samordnade remissvar på förslag till tre 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: 

• Rörelseorganens sjukdomar Knäledsartros 
• Psykisk hälsa  Schizofreni – fortsatt vård och stöd 
• Öron-, näs- och halssjukdomar Grav hörselnedsättning 

Samtidigt svarade sjukvårdsregionen på 13 nationella remisser om kunskapsstöd för cancersjuk-
domar, kvinnosjukdomar och förlossning, patientsäkerhet och ögonsjukdomar. 

Mer om samordnade remissvar 

Fler digitala besök 
En översyn av kostnader och ersättningar för digitala vårdmöten visar att det inte behövs någon 
justering av nuvarande avtalsmodell. Vår gemensamma strategi att öka antalet digitala vårdmö-
ten innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheterna. Regionsjukvårdsled-
ningen betonar vikten av att fortsätta ställa om till digitala möten när det är möjligt. 

Nätverk för regionala samverkansgrupper 
Utvecklingen av stödresurser till programområdena har tagit kliv under hösten, och nu är sjuk-
vårdsregionens samverkansgrupper på gång med handlingsplaner med prioriterade insatser för 
nästa år. För att stödja grupperna anordnar regionsjukvårdsledningens stab nätverksträffar, och i 
vår blir det workshop om gemensamma arbetssätt och målbilder. 

I slutet av oktober bjöd RSG uppföljning och analys in programområden till workshop för att 
identifiera stödbehov och effektiva arbetssätt. 

Högspecialiserad vård 
Region Östergötland har fått Socialstyrelsens tillstånd att bedriva högspecialiserad vård inom 
avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning, och i höst har Region Östergötland ansökt om 
att driva högspecialiserad vård inom 

• avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär sklerosernade kolangit 
• neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer 
• vissa neuromuskulära sjukdomar  
• viss vård vid könsdysfori. 

Nationella riktlinjer för tandvård 
Den 29 november arrangerar Socialstyrelsen ett sjukvårdsregionalt digitalt seminarium kring för-
slaget till reviderade riktlinjer för tandvård. Förslaget innebär justeringar av riktlinjerna från 
2011 och innehåller fler rekommendationer bland annat för barntandvård: 

Remissversion av riktlinjerna på Socialstyrelsens webbplats 

På nya uppdrag 
• Linda Andlöw är nytt processtöd för Regionalt programområde mag- och tarmsjukdomar 

och Regionalt programområde kirurgi och plastikkirurgi. 
• Staffan Hägg är ny ledamot i Nationell samverkansgrupp forskning och life science 
• Bjarne Nilsson Olinder är ny ledamot Nationellt programområde Psykisk hälsa 

Förteckning över ledamöter 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2020/09/forteckning_ledamoter.xlsx
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Mer information 
Lägg gärna sjukvårdsregionens och kunskapsstyrningssystemets webbplats som favoriter i din 
webbläsare. Följ utvecklingen i det nationella samarbetet genom att prenumerera på nyheterna.  

• Sydöstra sjukvårdsregionen  
• Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 
• Prenumerera på nationella nyheter om kunskapsstyrning 

Om utskicket 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett nationellt eller sjukvårdsregionalt uppdrag i Nationellt 
system för kunskapsstyrning, och till dig som är verksamhetschef i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa god, jämlik och kunskapsbaserad vård 
där bästa tillgängliga kunskap används i varje möte mellan invånarna och hälso- och sjukvårdens 
medarbetare. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Lena Lundgren, ordförande i Regionsjukvårdsledningen 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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