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Mötesanteckningar RPO Primärvård sydöst 

Datum 2021-06-09 08:00 – 09:15 

Plats Videomöte via Zoom  

Närvarande Maria Engquist  Region Jönköping 

 Ulrika Prag  Region Jönköping 

 Patrick Glasberg  Region Kalmar 

 Örjan Johansson  Region Kalmar 

 Magnus Oweling  Region Östergötland 

 Annette M Johansson Region Östergötland 

Frånvarande Margareta Wargelius Region Kalmar 

 Minna Arrelid  Region Östergötland 

 Charlotta Larsdotter Region Jönköping 

 Mara Kosovic   Region Östergötland 

1. Välkomna, reflektioner från förra mötet och 
minnesanteckningar. 

Maria går igenom föregående möte, inga ändringar. 

Uppdatering kring punkter från föregående möte: 

• Arbetsgrupp för remissvar är nu skapad mer information under punkt nedan. 

• RPO primärvårds uppdrag var ute på remiss. RPO Primärvård har lämnat in 

synpunkter som alla i gruppen fått ta del av tidigare. 

2. Återkoppling arbetsgrupp för remissvar 

Arbetsgruppen för remissvar är nu i bruk och de gör ett bra arbete. 

Då svarstiden är väldigt korta enas vi om att arbetsgruppen behöver ha merparten av 

tiden och vi i RPO får kortare tid att ta ställning till arbetsgruppens förslag. I bästa fall 

en vecka men kan även handla om bara några dagar.  

Maria har framfört synpunkter på korta svarstiderna som beror på att svar ska hinna 

sammanställas på flera nivåer i kunskapsorganisationen. Tyvärr innebär detta att de med 

sakkunskapen som ska gå igenom materialet fått kortas tid trots att det arbetet är det 

viktigaste. 

3. Struktur och styrning i våra regioner 

Maria undrar om det pågår lokala diskussioner kring RPO:ernas uppdraget? 

Frågan har inte varit uppe speciellt mycket i våra regioner. Mycket av detta arbete har 

fått stå tillbaka på grund av Covid. I Jönköping pågår diskussioner kring införande av 

LPO där såväl framtagande av och lokala anpassningar till kunskapsdokument som 
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uppföljning av resultat, indikatorer och verksamhetsutvecklande uppdrag ska ligga. Man 

eftersträvar kunskapsstyrning utifrån ett process tänkt och inte utifrån linjeorganisation.  

Maria och Mara är inbjudna till möte om primärvårdsmedverkan i sjukvårdsregionala 

strukturer den 31 augusti för dialog kring svårigheter få till primärvårdsmedverkan i 

olika arbetsgrupper. Samtliga tre regioner upplever att det är svårt att hitta 

representanter. I Jönköping erbjuds ersättning för att få deltagare till denna typ av 

grupper det är ändå svårt att hitta representanter. Östergötland erbjuder ingen ersättning. 

Kalmar ersätter vissa uppdrag.  

4. Kort avstämning och eventuell ny input från gruppen: 

a. Nära Vård  

Magnus Oweling informerar att Lärande nätverk nära vård inte har haft möten sedan 

sista pga representanten från Kalmar nyligen har bytts ut.  

I övrigt inget nytt att rapportera från våra tre regioner. 

b. Vid behov avrapportering från Kunskapsråden 

Annette – Medicin och akut, inget att rapportera. 

 

c.  Vid behov avrapportering Primärvårdsrådet 

Patrik rapporterar från det nationella Primärvårdsrådet som under året på grund av covid 

bara haft kortare möten. Gruppen har pratat om nära vård, barn och ungas utredning 

samt beslutsstödet för Covid-19.  

 Nära vård, var god se PPT (ett arbetsmaterial). Patrik skickar PPT till Ulrika 

som sprider denna till gruppen. 

 Barn och unga utredning, Patrik ska på ett möte kring detta inom kort.  

 Beslutsstöd Covid-19 är på gång.   

6. Övriga frågor/Information 

 Maria informerar att Jönköping gällande primärvårdskvalité nu har börjat 

använda sig av systemet Medrave. 

 Nästa möte är 2021-09-01 och planeras för ett fysiskt möte om möjligt. 

Ulrika kommer maila ut information och inbjudan till kommande möten. 

Vid anteckningarna / Ulrika Prag 


