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Agenda 

Inledning 

Bertil och Leni hälsade alla välkomna.  

 

1-Föregående mötesanteckningar (okt 2021) 

Inga justeringar 

2-Nominering NAG läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes 

Följande har nominerats till NAG, Magnus Wijkman (RÖ) och Ulf Rosenqvist (RÖ) 

3 - Remissvar PSVF Fotsår 

Svarstiden är fram till 15 januari, men för att allas synpunkter ska kunna sammanställas 

och skickas runt till berörda ytterligare ett varv önskar processtödet att gruppen och 

andra berörda svarar i december 2021. Bilagor och underlag kommer att skickas 

kontinuerligt 

4-Gemensam upphandling i Sydöstra sjukvårdsregionen. Samordnade 

upphandlingar 

Carina medverkande tillsammans med Victor från upphandling. Carina beskrev följande 

med stöd av ppt. som även biläggs dessa mötesanteckningar. 

Det finns många fördelar med att samordna upphandlingar inom flera kategorier. Det 

finns både mätbara ekonomiska effekter (besparingar) och samordningseffekter 
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resursmässigt. Viktigt att arbetet genomförs på ett sådant sätt att det upplevs effektivt 

och strukturerat för alla deltagande parter.  

- Referensgruppsarbetet behöver hanteras så att deltagarna har goda möjligheter att delta 

på det sätt som krävs.  

 - Inbjudan till deltagande i referensgruppsarbete bör skickas ut ca 3 månader innan 

arbetet ska påbörjas. En tidsplan bör presenteras 

- Mycket behöver förberedas innan första mötet och vara upplagt så att deltagarna kan 

jobba med materialet mellan referensgruppsmöten. Det är inte optimalt att 

referensgruppsmötena blir arbetsmöten (om det inte handlar om att utvärdera genom att 

testa produkterna).  

 - Strategiska frågor som vad man vill uppnå med upphandlingen (ekonomisk effekt, 

kvalitetshöjning, bredare/snävare produktsortiment etc) är viktigt att fastställa i ett tidigt 

skede i upphandlingsprocessen. Kan det i vissa fall vara en annan konstellation 

(styrgrupp?) som tar ställning i dessa frågor. Viktigt att också ha med frågor som 

exempelvis om kommunerna är berörda av den aktuella upphandlingen/avtalet.  

 - Deltagande från övriga experter (ex IT, Infosäk, juridik) är viktigt och att de kan gå in 

i frågeställningarna tidigt i upphandlingsarbetet. Att vi i upphandlingarna också kan ha 

en enhetlig hantering inom dessa områden är avgörande för resultatet. 

Se även bilaga 

 

5 – Övrigt 

Socialstyrelsens pågående arbeta med att ta fram riktlinjer för vård vid obesitas/fetma.  

Regionernas första dialog med Socialstyrelsen inleddes i nov. Då fick en mindre utvald 

grupp veta att riktlinjerna kommer att innehålla 22 rekommendationer och att de berör 

både barn och vuxna. Mer information och själva remissförslaget förväntas komma i 

slutet av april 2022. Leni, denna grupps processtöd håller samman det 

sjukvårdsregionala arbetet och kommer att återkomma med mer information till denna 

gruppering samt övriga berörda. 

 

6 – Nästa möte 2022 

Förslag 1, 10 mars 15.00 - 16.30 

Förslag 2, 17 mars 15.00 - 16.30 

Processtödet skickar ut förslag via kalenderinbjudningar-zoom 

 

Mötet avslutades 

 // processtöd 

 Leni Lagerqvist  


