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Mötesanteckningar Kunskapsråd Hälsa och 

rehabilitering 

Mötestid: 2021-11-30 kl. 13-16  Plats: Video, Zoom 

  

Närvarande  

Tjänstepersoner 

Florence Eddyson Hägg ordf.  RKL 

Leni Lagerqvist, processtöd  RKL 

Niklas Föghner   RKL 

Annica Öhrn   RÖ 

Tobias Ekenlie   RÖ 

Micael Edblom   RJL 

Susanne Yngvesson   RJL  

Jan Marcusson   LiU 

Marie Gustafsson, processtöd RJL 

 

Ordförande regionala programområden 

Barn och ungdomars hälsa ordf. Petra Hornstra 

Hälsofrämjande ordf. Maria Elgstrand 

Primärvård ordf. Maria Enquist 

Psykisk hälsa ordf. Tomas Kristiansson och Maria M. Karlsson processtöd 

Äldres hälsa ordf. Ulrika Stefansson 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ordf. Susanne Almers 

 

1. Inledning 

Agenda godkändes och inga övriga punkter anmäldes 

Föregående mötesanteckningar – inga justeringar utan läggs till handlingarna. 

Från RSL 11 nov lyftes följande punkter  

• Beslut om nytt Ledarskapsprogram, där rekrytering av representanter från de tre 

regionerna planeras ske under våren 2022. 

• Regionalt vårdkompetensråd (RVKR) Syftet med rådet är att skapa goda 

förutsättningar för långsiktig strategisk samverkan när det gäller 

vårdkompetensförsörjning kopplat till utbildning samt till vård och omsorg- och 

hälso- och sjukvårdens utförare/aktörer och lärosätena i Östergötlands-, 

Jönköpings- och Kalmar län. 

• Vårdförlopp, fler och fler kommer samt tenderar att kräva resurser. Sydöstra 

hanterar samverkan och stödjer att man implementerar på ett likartat sätt. Vad 

det gäller resurser måste detta hanteras inom respektive region i samband med 
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det plan- och budgetarbete som årligen görs.  – läs mer,  RSL mötesanteckning 

 

2. Handlingsplaner 2022 

Respektive RPO ordförande redovisade översiktsbilder på de planer och aktiviteter 

vilka har som mål att genomföras under 2022. Frågor ställdes och besvarades. I flera fall 

lyftes det att de olika RPO såg samverkansmöjligheter samt att ordf. erbjöd varandra 

stöd alternativt tog initiativ till att mötas RPO+RPO för att gemensamt arbeta med 

specifika områden. Ett exempel på detta var områdena suicidprevention och 

levnadsvanor. Läs mer bilaga ppt. där samtliga översikter samlats. De fullständiga 

handlingsplanerna finns att ta del av på hemsidan, länk. 

 

Summering av forskningsrepresentant 

Jan Marcusson, KRs forskningsrepresentant summerade med följande reflektioner på 

handlingsplanerna och på samverkan inom sydöstra generellt. 

 

Bra handlingsplaner och aktiviteter där flera har många. RPO grupperna i sin karaktär 

kan inom detta KR delas i tre grupper 

Målgruppsområden (Barn och unga hälsa, Psykisk hälsa och Äldres hälsa) 

Organisationsområde (Primärvård) 

Breddområde – befolkning (Hälsofrämjande och rehab, hab och försäkringsmedicin) 

Dessa olika områden kopplat till sydöstra organisationsstruktur gör det extra utmanade 

då ett helhetsperspektiv – Metaperspektiv är svårt att driva från ett enskilt KR. Risken 

att KR fortsatt blir ett forum där RPO mer avrapporterar än finner samverkan finns. 

 

Förslag från Jan 

För att kunna utveckla något som berör flera eller alla RPO kan Tema vara ett sätt att 

tillämpa. Ett annat förslag är att sydöstra sjukvårdsregionen tillsammans funderar över 

fortsatt utveckling av den nuvarande infrastrukturen. 

 

4. Avtackning och byte av ordförande 

Kunskapsrådet avtackade ordförande Florence Eddyson-Hägg med varma ord och 

blomster. Florence kommer från och med jan 2022 att arbeta i Region Kronoberg.  

 

Ny ordförande är Micael Edblom som tillsammans med processtöd Marie Gustafsson 

tar över Kunskapsrådet from jan. 2022. 

 

Med anledning av detta skedde byte av ordförande från Florence till Micael under 

mötet.  

 

5. Information Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer fetma 

Socialstyrelsen arbetar fram riktlinjer inom olika områden där det saknas och där vården 

som utförs inte bedöms vara jämlik. Just nu pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för 

bedömning och behandling vid fetma. Den 4 november deltog utvalda representanter 

från sydöstra sjukvårdsregionen i en inledande workshop. Där delgavs en begränsad 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2021/11/RSL_20211111_motesanteckningar.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/handlingsplaner/
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information som innan publicering ska hållas internt. Petra Hornstra och processtöd 

Leni som deltog kan kortfattat beskriva att de 22 föreslagna rekommendationerna berör 

alla åldersgrupper och fokuserar på bedömning och behandling. Riktlinjerna kommer 

således inte att beröra de preventiva insatserna även om det vore önskvärt. Den fortsatta 

planeringen är att de preliminära riktlinjerna kommer att publiceras i april/maj 2022 och 

att sydöstra sjukvårdsregionen kommer att genomföra sk. Kunskapsseminarie till hösten 

2022.  

Däremellan kommer fler RPO att involveras i arbetet med att ta del av förslagen samt 

sammanställa ett underlag till politiskt remissvar. Ett svar som även anger en 

konsekvensbeskrivning på de GAP/skillnader som sydöstra sjukvårdsregionen har 

identifierat. Sammankallande för denna remissprocess är Leni Lagerqvist och RPO 

endokrina sjukdomar. 

6. Utveckla Kunskapsrådet 

Inför mötet hade respektive RPO fått i uppgift att fundera över följande med målet att 

utveckla Kunskapsrådet och tillsammans skapa värdeskapande möten 

 

 • Därför är Kunskapsrådet viktigt för vårt RPO  

 

• Så vill vårt RPO utveckla samarbetet 

  

Här följer en sammanfattning av det som framkom från såväl RPO ordf. som övriga 

deltagare på mötet. 

  

Strukturen med kunskapsråden ger stöd för att se helheten, inspireras, lära av varandra 

och dela med sig till varandra. Nu bör vi vara redo att ta fler steg i riktningen hur gör vi 

nu för att komma i direkt görande dvs utveckla organisation till relation. 

 

Beakta både bredden och djupet anser några, andra uttryckte att fokus på SÖSR 

samverkan med målet görande förutsätter att vi inom varje region för samverkan med 

kommunerna inför och efter dessa möten, inte på själva mötet. 

 

KR ger stöd och möjliggör samverkan samt är den naturliga bryggan mellan det 

nationella, regionala och lokala arbetet. Benchmarking är A o O. 

 

Tid för uppdraget och vilka mandat som finns är grundläggande för att vi ska utvecklas 

tillsammans. 

 

Gemensamma Tema – ex Nära vård eller att på bredden inom hela SÖSR hjälpas åt med 

införande av nationella riktlinjerna för levnadsvanor. 

 

Digitala Workshop med Tema och möjliggöra inspel från flera RPO var ett annat 

förslag som lyftes. 

 

Samverkan kan man inte göra själv, flera måste involveras, men för många parter är en 

extra utmaning. 
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Önskan om mindre rapportmöten och istället prata gemensamma arbetsytor – försöka se 

och påverka helheten. 

 

Bygga mer på RAG, kanske att flera RPO kan bilda ett gemensamt RAG kring en 

specifik fråga/område. 

 

Primärvårdens representation är mycket viktig, men hur kan vi underlätta att deras 

deltagande ökar? 
 

 

7. Möten 2022 

Micael delgav följande datum och tider för 2022, där processtöd Marie återkommer med 

kalenderinbjudningar 

• KR 4 mars kl. 9-12 – video 

 

• 3 maj – utvecklingsdag för alla RPO och RSG inom sydöstra på hotell Högland i 

Nässjö, separat inbjudan kommer från RSL-stab. 

 

• KR 13 maj heldag (9-15) fysiskt möte – fokus på årsrapporterna 

• KR 13 september kl. 9-12 – video 

• KR 24 november kl. 13-16 – video 

 

 

5. Övrigt 
Inga övriga punkter 

 

Mötets avslutades 

Vid anteckningarna//Leni Lagerqvist 


