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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2021-11-16, kl 9-00-11.00 

Plats Digitalt via zoom  

Närvarande Anna Österström, Pernilla Larsson Grahn, Cecilia Gunnarsson, 

Fredrik Enlund, Jan-Erik Karlsson, Micael Edblom, Ninnie 

Borendal Wodlin, Mathias Axelsson, Sofia Hartz, Maria Minich 

Karlsson, Magnus Persson, Åsa Ahlenbäck  

 

 Förhiner Mara Kosovic, Ylva Böttiger, Tatiana Jaklovska, Catrin Fernholm 

 

Dagordning 

1. Inledning och föregående möte, Ninnie 

2. RPO handlingsplan 2022 samt sammanfattning av 2021, alla 

3. RSL- områden som behöver lyftas dit, alla 

4. Aktuella remisser/uppdateringar 

5. Information USK (universitetssjukvårdskommittén) och hälso- och 

sjukvårdsutvecklingsrådet, Jan-Erik och Ninnie 

6. Ny ordförande och processtöd 2022 

7. Mötestider 2022 

8. Övriga frågor 

 

1. Inledning och föregående möte 

Ninnie hälsar alla välkomna. Kort presentation av samtliga deltagare.  Ny representant 

från Region Östergötland Mathias Axelsson och ny ordförande Magnus Persson, Region 

Kalmar och processtöd Maria Minich Karlsson, Region Kalmar, för KR 2022.  

 

Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

2. RPO handlingsplan 2022 samt sammanfattning av 2021 
se bifogat bildspel.  

RPO Medicinskt diagnostik (Anna):  RPO har valt att fokusera på fyra punkter för 

2022. Vidmakthålla och stödja samarbetet inom samtliga RAG för att möjliggöra ökad 

samverkan och samhandling. Målsättning att etablera nytt RAG nuklearmedicin under 

2022. Viktigt att verka för IT-lösningar som stödjer säkrare och snabbare överföring av 

information och delning av bilder inom SÖSR samt verka för att juridiska hinder 

minimeras. Verka för att etablera former för SÖSR- gemensamma anställningar och 

samrekryteringar.  
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RPO Sällsynta sjukdomar (Cecilia): Ett prioriterat område för 2022 är att fortsätta 

arbetet med att skapa förutsättningar för ett register då det pga av avsaknad av ICD-10 

koder för sällsynta sjukdomar i dagsläget ej går att kartlägga de sällsynta sjukdomarna. 

Sker av NPO genom en NAG. Fortsätta arbetet med övergången från barn till 

vuxenvård. Implementering av arbetssätt i SÖSR med hjälp av CSD sydöst.  

RPO Tandvård (Pernilla): Under första halvåret kommer RPO arrangera fyra 

sjukvårdsregionala seminarium som en del av implementering av nya nationella 

riktlinjer för tandvård. SÖSR kommer att vara en pilotklinik för Dentala implantat i 

kvalitetsregistret SKaPa. Bevaka och förbereda mottagandet av sammanhållna 

vårdförlopp bla dentala erosioner. Ökat antal patienter med frätskador och här finns inga 

riktlinjer.  

3. RSL- områden som behöver lyftas 

Samordning för sällsynta sjukdomar i SÖRS bör förbättras. Cecilia tar fram underlag 

som Ninnie kan ta med till RSL.  

Den så kallade torsdagsgruppen som bildades i SÖSR under pandemin kommer att 

fortsätta,  operativa samverkansformer ex tillgänglighet.  

Mattias lyfter frågan om en långsiktig strategi för gemensam bilddiagnostik. Viktigt att 

aktivt arbeta för SÖSR-gemensam upphandling av ex bildhanteringssystem.  

RPO MD (och RAG radiologi) tittar på ett underlag. Nästa steg blir ett underlag som 

kan lämnas över till Ninnie att presenteras vid RSL.  

4. Aktuella remisser/uppdateringar 

Kort genomgång av remisslistan. Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer  

RPO ögon är ansvariga för flera riktlinjer.  

5. Information universitetssjukvårdskommittén 

Jan-Erik informerar om universitetssjukvårdskommittén (USK) uppdrag. Ersätter USB 

(Universitetssjukvårdsberedningen) och är ett samarbete mellan i första hand LiU och 

RÖ, men när anslutningsavtalet till RALF är klart finns även samverkan med RKL och 

RJL vad gäller nedanstående uppdrag.  

 Ansvar för samverkan LiU – RÖ  

 ALF budget  

 Regionaliserad läkarutbildning 

 Klinisk forskning  

 Universitetssjukvården (USVE) 

 

USK har under sig fyra beredande råd. Ett av dessa är rådet för hälso- och 

sjukvårdsutveckling  och där ingår, förutom Ninnie och Jan-Erik, Johan D Söderholm,  

Jonas Bonnedahl, Stefan Franzén, Rolf Östlund, Martin Takac, Karl Landergren. 

 

6. Ny ordförande och processtöd för 2022 

Ny ordförande Magnus Persson och processtöd Maria Minch Karlsson. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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7. Mötestider 2022 

Maria återkommer med datum och länk för möten 2022. Ett fysiskt möte i maj/juni och 

övriga möten digitala.  

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

Vid anteckningarna/ Åsa Ahlenbäck 


