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Tack för era insatser 2021! 
I årets sista nyhetsbrev vill vi först och främst tacka dig för dina insatser för hälso- och sjukvår-
den i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

I svåra tider sätts samverkan och verksamhetsutveckling på prov. När många känner att de har 
fullt upp och inte hinner med är det dubbelt glädjande att se både fördjupad och breddad dialog 
och fler gemensamma lösningar och exempel på hur vi hjälper varandra. 

Regionsjukvårdsledningen önskar dig en God jul och ett Gott nytt år. 

Utmaningar och insatser för att uppfylla patientlöftena 
Vid den årliga redovisningen av de regionala programområdenas handlingsplaner för 2022 lyftes 
följande identifierade utmaningar till Regionsjukvårdsledningen: 

• Framskjuten vård och arbetsfördelning efter pandemin 
• Omställningen till nära vård 
• Kompetensförsörjning 
• Snabb och säker informationsöverföring 
• Samverkan mellan olika programområden 

Regionsjukvårdsledningen fick också flera exempel på prioriterade insatser för att uppfylla pati-
entlöftena om god vård: 

• Operationssamarbete 
• Fördjupad kartläggning av tillgänglighet för barn och ungdomar 
• Första linjens digitala vård inom rehabilitering 
• Samverkan för att möta behov av fler utredningar vid misstanke kognitiv svikt 
• Vaccinationsprogram för HPV 
• Tarmcancerscreening 
• Gemensamma upphandlingar av läkemedel och medicinsk teknik vid diabetes 
• Reviderade nationella riktlinjer för tandvård 

Byten av ordföranden 
Vid årsskiftet lämnar Region Östergötland över ordförandeskapet i Samverkansnämnden och 
Regionsjukvårdsledningen till Region Jönköpings län enligt sjukvårdsregionens samverkansav-
tal. Rachel de Basso (S) blir ny ordförande i Samverkansnämnden. Mats Bojestig blir ny ordfö-
rande i Regionsjukvårdsledningen. Natalie Bijelic Eriksson tar över som sekreterare för både 
nämnden och Regionsjukvårdsledningen. 

Vid årsskiftet sker även del byten av ordförande i kunskapsråden. Laguppställningen ser ut så här 
2022-2023: 

• Diagnostik och sinnen: Magnus Persson, ordförande, och Maria Minich Karlsson, pro-
cesstöd 

• Hälsa och rehabilitering: Micael Edblom, ordförande, och Marie Gustavsson, processtöd 
• Kirurgi och cancer: Reidar Källström, ordförande, och Charlotte Sand, processtöd 
• Medicin och akut vård: Karl Landergren, ordförande, och Leni Lagerqvist, processtöd 
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Dags att börja summera 2021 
Kom ihåg att regionala programområden lämnar sina årsrapporter till kunskapsråden senast 25 
mars. Regionala samverkansgrupper lämnar till Regionsjukvårdsledningens stab samma datum. 
Använd Powerpoint-mallen. 

Kortare tid gäller för er som fått i uppdrag att lämna underlag till Samverkansnämndens årsredo-
visning 2021. Nämndens årsredovisning följer upp regionavtalet och den årliga överenskommel-
sen. Sista januari är deadline för underlag. 

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer 
I början av december fick berörda programområden i uppdrag att bedöma och återkoppla aktuali-
teten för ett hundratal dokument på webbplatsen Regionala vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårds-
regionen, (rjl.se).  

Inaktuella riktlinjer kommer att avpubliceras och lokala dokument flyttas till respektive region. 
Under 2022 är ambitionen att hitta bättre sätt att administrera och göra sjukvårdsregionala rikt-
linjer lättillgängliga för verksamheterna. 

Fler vårdförlopp nästa år 
De nationella programområdenas arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
löper på under hela nästa år: 

• Elva vårdförlopp och en generisk modell för rehabilitering är godkända (sex av dem vida-
reutvecklas). 

• Tre förlopp justeras efter nationell remiss. 
• Sex vårdförlopp är på nationell remiss fram till mitten av februari. 
• Arbete pågår med ytterligare elva förlopp och en generisk modell för levnadsvanor. 
• Fyra nya vårdförlopp ligger i startgroparna. 

Presentationer och stödmaterial om vårdförlopp, kunskapsstyrning-vard.se 

Medel för utvecklingssatsningar 
Regionsjukvårdsledningen har beviljat nästan 2,6 miljoner kronor för att stimulera långsiktiga 
kompetens- och utvecklingssatsningar under 2022. Programområdenas eventuella behov fram-
förs till Regionsjukvårdsledningens stab. 

Ledarprogrammet 2022 
Sjukvårdsregionens utvecklingsprogram för sjukvårdsledare fortsätter med en ny omgång nästa 
år. Inriktning fastställs i mars och rekrytering av deltagare startar i april. Programmet, som foku-
serar på systemförståelse och kvalitetsförbättring, betonar vikten av proaktiva, agila och pålitliga 
medarbetare och chefer. 

Rekryteringar till nationella uppdrag 
För att bredda urvalet och förtydliga sjukvårdsregionens nationella ansvar inom kunskapsstyr-
ningssystemet kommer uppdragen som processledare för nationella programområden annonseras 
i alla tre regioner. 

– Hittills har vi rekryterat regionvis, men i fortsättningen ska vi använda hela sjukvårdsregionen 
som upptagningsområde för alla uppdrag som ingår i vårt värdskap, säger Annica Öhrn i Region-
sjukvårdsledningens stab. Exempel på andra uppdrag är sjukvårdsregional samordnare, kommu-
nikatör och stöd för metodutvärdering (HTA). Eventuellt kommer fler nationella uppdrag kopp-
lade till värdskapet under 2022. 

http://plus.rjl.se/vardriktlinjer
http://plus.rjl.se/vardriktlinjer
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/omvarakunskapsstod/personcentreradeochsammanhallnavardforlopp.55829.html
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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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