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Mötesanteckningar RPO Primärvård sydöst 

Datum 2021-11-11 09:30 – 15:00 

Plats Vimmerby Stadshotell  

Närvarande Maria Engquist  Region Jönköping 

 Ulrika Prag  Region Jönköping 

 Charlotta Larsdotter Region Jönköping 

 Patrick Glasberg  Region Kalmar 

 Örjan Johansson  Region Kalmar 

 Susanna Althini  Region Kalmar 

 Annette M Johansson Region Östergötland 

Frånvarande Margareta Wargelius Region Kalmar 

 Magnus Oweling  Region Östergötland 

 Minna Arrelid  Region Östergötland 

 Mara Kosovic   Region Östergötland 

 

1. Välkomna, reflektioner från förra mötet och 
minnesanteckningar. 

Maria hälsar välkommen till gruppens nyaste medlem Susanna Althini. Kort 

presentation av samtliga närvarande. 

Inga ändringar på föregående minnesanteckningar 

2. Roterande ordförandeskap- Region Östergötland nästa 

Från 2022-01-01 kommer Östergötland ta över ordförandeskapet. Det är i dagsläget 

osäkert vem som kommer bemanna denna post då det pågår nyrekryteringar. Tills 

tjänsten är tillsatt kommer Annette fylla denna post. 

Enlig riktlinjerna för ordförandeskapet roteras detta i tvåårsperioder. Gruppen har dock 

möjlighet besluta om annat tidsintervall. Maria föreslår en rotation på 3 år. Gruppen 

beslutar att införa detta. 

Maria rekommenderar att om det är möjligt ordförande och processtöd finns i samma 

region. Då Östergötland har svår att tillsätta denna post i nuläget fortsätter Ulrika Prag 

(Jönköpings län) som processtöd tills ev ersättare kan tillsättas. 

Gruppen tackar Maria för hennes insats som ordförande de 4 senaste åren, 
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3. Representanter och suppleanter Kunskapsråden 

Maria informerar att hon som ordförande fått information om bristande närvaro gällande 

gruppens representanter i kunskapsråden. RPO Primärvård har representanter i samtliga 

4 kunskapsråd samt suppleanter om ordinarie inte kan närvara.  

Fördelningen är enligt nedan: 

Hälsa och rehabilitering:  

Maria Engquist, Jönköping (representant), Patrik Glasberg, Kalmar (suppleant) 

Kirurgi och Cancer: 

Margareta Wargelius, Kalmar (representant), Minna Arrelid, Östergötland (suppleant) 

Medicin och akut vård: 

Anette Johansson, Östergötland (representant), Lotta Larsdotter, Jönköping (suppleant)  

Diagnostik och sinnen: 

Mara Kosovic, Östergötland (representant), Örjan Johansson, Kalmar 

Vid byte av ordförande kommer det ske en omfördelning då RPO Primärvårds 

ordförande alltid ska sitta i kunskapsrådet Hälsa och rehabilitering. Beslut om ny 

fördelning under nästa möte. 

4. Primärvårdens samverkan/representation 

Påbörja arbete med modell som säkerställer primärvårdens samverkan/representation 

Nulägesbeskrivning för att förstå helheten inför fortsatt arbete. Hur är våra respektive 

primärvård (inkl vårdval) organiserade idag i respektive sjukvårdsorganisation. Hur 

fungerar det idag i respektive region gällande primärvårdsmedverkan i 

sjukvårdsregionala arbeten? 

Nedan kommer en kortfattad redovisning om hur våra respektive regioner är 

organiserade och hur vi arbetar för rekrytera primärvårdsrepresentation för olika 

uppdrag. 

Region Jönköpings län 

Maria och Lotta beskriver organisationen i Region Jönköpings län.  

Vårdval ligger organisatoriskt enligt nedan: 

Regionfullmäktige – Regionstyrelse – Regiondirektör Jane Ydman – Hälso- och 

sjukvårdsdirektör Mats Bojestig - Folkhälsa och sjukvård – Sektion Primärvård och 

rehabilitering – Vårdval Primärvård (där bland annat Ulrika och Maria arbetar)  

Det är Vårdval Primärvård som tar fram Regelboken dvs uppdragsbeskrivningen för 

primärvården och genomför uppföljningen av primärvården som består av 40 

vårdcentraler samt 18 filialer. Fördelningen är 28 offentliga och 12 privata 

vårdcentraler. 

Under Folkhälsa- och sjukvård är sjukvården indelad i olika verksamhetsområden, 

bland annat Vårdcentralerna Bra Liv där Lotta Larsdotter är Direktör över Bra Liv som 

är regionens offentliga vårdcentraler (28 st). 

Jönköpings län har 2 vårdval – Primärvård och Ögon 
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Hur hanteras förfrågan om primärvårdsrepresentation i regionen i dag 

Förfrågan om representation kopplat till kunskapsstyrningen hanteras via FAKTA 

organisationen där medicinska riktlinjer och gränsdragningar primärvård/specialist vård 

hanteras idag. FAKTA är uppdelat inom olika medicinska områden med representation 

från bland annat sakkunniga inom specialist vård och primärvård. Uppdelningen är 

mycket lik uppdelningen av RPO inom kunskapsstyrningen.  

Förfrågan om representation mer kopplat till regionala projekt och andra grupper 

hanteras via Medicinsk programgrupp (MPG) primärvård. Inom regionen finns flera 

MPG. I MPG Primärvård är både privata vårdcentraler och offentliga vårdcentraler 

representerade. 

Oavsett gången så är det viktigt att den berörda personens chef är informerad vid 

förfrågan om uppdrag och godkänner deltagande. 

Det ingår i samtliga vårdcentralers uppdrag att delta i förbättringsarbeten, regionala 

grupper etc och det utgår extra ersättning enligt lite olika modeller för deltagande för att 

premiera deltagande. Trots bra ersättning detta är det svårt att hitta representanter. 

 

Region Östergötlands län 

Annette beskriver den nya organisationen i Region Östergötlands län sedan början av 

2020.  

Vårdval ligger organisatoriskt enligt nedan: 

Regionfullmäktige – Politisk ledningsgrupp – Regiondirektör Krister Björkegren – 

Hälso- och sjukvårdsnämnden - Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör – 

Primärvårdsbeställarenheten. Det är beställarenheten som tar fram regelboken samt 

genomför uppföljning av primärvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören har en renodlad 

roll som beställare. 

Under Regiondirektören ligger bland annat produktionsenheten Hälso- och sjukvård 

med två vårddirektörer som under sig har flera centrum med centrumchefer. 

I primärvårdscentrum är Mara Kosovic centrumchef över de 33 offentliga 

vårdcentralerna, Jourcentraler, allmänmedicinsktcentrum=AMC samt Närsjukvård. 

Primärvårdscentrum är sedan uppdelat i tre områden där Annette och Magnus är 

primärvårdsområdeschefer för Väster respektive Öster. 

Hur hanteras förfrågan om primärvårdsrepresentation i regionen i dag 

Beställarenheten och Lena Lundgren har inte informationsansvar för de privata 

vårdcentralerna utan detta åligger Centrumchefen Mara Kosovic.  

Beställarenheten träffar dock både offentliga och privata verksamheter inom primärvård 

via Primärvårdsforum 4-5 gånger per år och vid Primärvårdssamråds möte. 

Östergötland har olika Faktagrupper men inte organiserat på samma sätt som i Region 

Jönköping. Primärvårdcentrum ansvarar över den faktagrupp som berör primärvården 

samt leder regionens MLA-möten ( del av tid är de privata med på dessa möten) 
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När det efterfrågas representanter från primärvården görs detta via Faktagruppen samt 

MLA-möten.  

Deltagare får ersättning för deltagande i Fakta, ingen ersättning till övriga uppdrag. 

 

Region Kalmar län 

Patrik beskriver organisationen i Region Kalmar län 

Vårdval ligger organisatoriskt enligt nedan: 

Regionfullmäktige – Regionstyrelse – Regiondirektör Ingeborg Eriksson – Regionstab – 

Sammanhållen hälso- och sjukvård med Sofia Hartz planeringsdirektör – 

Beställarfunktionen. Beställarfunktionen tar fram regelboken för primärvården och 

genomför även uppföljningen av primärvården. I regionen finns 28 offentliga 

vårdcentraler (Hälsocentraler) och 11 privata. 

Fyra gånger per år hålls Hälsovalsmöten där beställarfunktionen träffar samtliga 

vårdcentraler. Fyra gånger per år hålls Medicinskt råd med 10 deltagare bestående av 

verksamhetschefer, MAL och sjuksköterskor från både privata och offentliga 

vårdcentraler 

Kalmar har 2 vårdval – Hälsovårdval och vårdval Psykiska hälsa. 

Under regiondirektören ligger olika förvaltningar däribland finns 

Primärvårdsförvaltningen där Niklas Föghner är primärvårdsdirektör och Patriks 

Glasberg är biträdande förvaltningschef. Under primärvårdsförvaltningen ligger de 28 

offentliga Hälsocentralerna, länsövergripande sjukvårdsupplysningen (1177), BVC och 

asyl- och flyktinghälsovård. 

Hur hanteras förfrågan om primärvårdsrepresentation i regionen i dag 

I Region Kalmar har endast de offentliga vårdcentralerna uppdraget att säkerställa 

primärvårdsrepresentation i olika grupper, uppdrag mm. För detta ansvar har resurserna  

en gång i tiden reglerats genom ett utbildningsbidrag för de offentliga vårdcentralerna. 

Ingen specifik ersättning utgår från vårdval vid deltagande för de offentliga 

vårdcentralerna. Då uppdraget inte ingår för de privata vårdcentralerna kan de däremot 

söka ersättning direkt från beställarfunktionen om de antar ett större uppdrag. 

Förfrågan om deltagare kan skickas till följande grupper: 

 Medicinskt råd möten 4 ggr/år består av verksamhetschefer och MAL 

(representanter från hela länet såväl offentliga som privata vårdcentraler) 

 BEC möten för verksamhetschefer offentliga vårdcentraler 

 MAL möten för primärvårdens Medicinskt Ansvariga Läkare, offentliga 

vårdcentraler 

 

Sammanfattning förslag  

Alla regionerna behöver kommunicera ut på en bredare front ut till medarbetarna direkt  

och inte ut till avgränsade grupper som idag. Verksamhetscheferna bör dock också 

informeras när ett utskick görs. Uppdragen behöver paketeras på ett bra och attraktivt 

sätt för ökat intresse för att deltagande. 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Allmänt viktig öka förståelsen ute i verksamheten att deltagande ger en chans att 

påverka. 

När andra RPO efterfrågar deltagare från primärvården till sina arbetsgrupper är det 

viktigt att det finns tydlig information om: 

• Tydlig uppdragsbeskrivning 

• Att uppdraget är tidsbegränsat, tydligt start och slutdatum. 

• Uppdragets omfattning 

• Vad ger uppdraget till verksamheterna och patienten 

Vidare i nuläget är det en otydlighet i vad för samverkan med primärvården som 

efterfrågas inom kunskapsstyrningen. Är det en svårighet rekrytera till egna 

arbetsgrupper inom övriga RPO, är det ”boll plank som efterfrågas, annat? Arbetar 

andra RPO med frågor som verkligen ska hanteras på RPO nivå eller är det en regional 

fråga? 

RPO Primärvård beslutar att Patrik pratar med Florens Eddyson Hägg för att efterhöra 

vad för samverkan konkret som egentligen efterfrågas. Förslag att sedan ordförande 

tillsammans med en representant från respektive övriga två regioner i RPO primärvård 

har möte med alla tre ordförandena för kunskapsråden i ett första steg för att ha dialog 

om vad behovet är.  

5. Handlingsplan 2022 

Maria presenterar ett förslag på handlingsplan. 

Kalmar önskar tillägg om erfarenhetsutbyte genom primärvårds kvalité. Maria kommer 

lägga till detta och sedan maila ut dokumentet till samtliga deltagare för godkännande. 

6. Arbetsgrupp Lipödem 

RPO primärvård har tillsammans med RPO Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin fått uppdraget skapa en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för 

Lipödem. RPO Primärvård har dock huvudansvaret. 

Gruppen har försökt hitta lämplig representation i våra tre regioner utan framgång. 

Gruppen diskuterar uppdraget, Östergötland har sen tidigare fått ett politiskt uppdrag att 

utreda frågan när det finns en nationell riktlinje på plats (se bifogad fil). Det finns dock i 

nulägetingen ingen nationell riktlinje för Lipödem. 

Maria har inom kort ett möte med bland annat Susanne Yngvesson från 

Regionsjukvårdsledningen och kommer då att framföra att i rådande läge med pandemin 

stora svårigheter rekrytera lämplig representation samt åter lyfta möjlighet att frågan 

istället hanteras på Nationell nivå? 

7. Kort avstämning och eventuell ny input från gruppen: 

a. Nära Vård  

Patrik informerar att i Kalmar län startas en samverkan mellan regionen och 12 

kommuner, målsättningen är att man ska skapa en gemensam målbild med regionens 

samtliga kommuner. 
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b. Vid behov avrapportering från Kunskapsråden 

Annette informerar att hon under gårdagen medverkade på kunskapsrådet Medicin och 

akut vård, inget att rapportera. 

Maria har kunskapsrådsmöte Hälsa och rehabilitering 30 november. 

c.  Vid behov avrapportering Primärvårdsrådet 

Patrik informerar att Primärvårdsrådet använder sig av Primärvårds kvalité i sitt arbete 

varpå Patrik efterfrågar det även i denna grupp. Se punkt 5. 

Patrik informerar att nationella arbetsgrupper har startat enligt nedan. Om det 

framkommer något intressant för denna grupp kommer Patrik framföra detta. 

– kunskapsstöd 

– medicinsk samverkan och läkarmedverkan i hälso- och sjukvården 

– datorbaserad beskrivning av primärvård  

– över och underdiagnostik 

8. Mötestider 2022 

2022-02-09 08:30 – 11:00 – Digitalt 

2022-04-06 09:30 – 15:00 – Vimmerby 

2022-09-07 09:30 – 15:00 – Vimmerby 

2022-11-16 08:30 – 11:00 - Digitalt 

Fler möten vid behov. 

Ulrika skickar ut kalenderbokningar inom de närmsta dagarna. 

 

Vid anteckningarna / Ulrika Prag 


