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Samordning, stärkt samarbete  
och nya uppdrag 
Stärkt samarbete och modeller för gemensamma resurser 
Det påbörjade arbetet att stärka regionernas samarbete går vidare under 2022. I vår planerar Reg-
ionsjukvårdsledningen dialoger kring vision, målbild och mätbara delmål för ett fördjupat samar-
bete och gemensamma resurser. 

Vinterns tillgänglighetsarbete fortsätter också. Martin Takac, Ninnie Borendal Wodlin och Johan 
Rosenqvist i den operativa arbetsgruppen har knutit till sig kompetenser för att bygga upp struk-
tur och underlag för gemensamma prioriteringar. Arbetet följs vid regionledningarnas torsdags-
avstämningar. 

Samordnade synpunkter på nya kunskapsstöd 
Tack vare ett gediget arbete i regionala programområden och samverkansgrupper har sjukvårds-
regionen lämnat samordnade remissvar på nya nationella vårdförlopp för: 

• Diabetes med hög risk för fotsår  
• Höftledsartros – proteskirurgi 
• Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – vuxna 
• Palliativ vård 
• Stroke och TIA – Del 1, tidiga insatser och vård 
• Stroke och TIA – Del 2, fortsatt vård och rehabilitering 
• Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår 

I flera av svaren betonar sjukvårdsregionen vikten av tydliga och prioriterade kvalitetsindikatorer 
och att dokumenten inte ska innehålla detaljer kring vårdnivåer och vad olika yrkesgrupper ska 
göra. Regionsjukvårdsledningens stab återkopplar inom kort sammanställda synpunkter till an-
svariga programområden som stöd för implementeringsarbetet. 

Denna vecka kommer en ny omgång med remisser på nationella vårdförlopp, vårdprogram och 
vårdriktlinjer. Bland remisserna märks revidering av fyra vårdprogram för cancersjukdomar, sex 
vårdriktlinjer för ögonsjukdomar och vårdförlopp för epilepsi och obstruktiv sömnapné hos barn. 

Programområden och samverkansgrupper lämnar sina synpunkter senast 12 april.  

Tänk på att arbetet med remissvar handlar om flera saker: 

• att hjälpa de nationella programområdena ta fram användbara kunskapsstöd 
• att signalera regionala utvecklingsbehov 
• att förbereda implementering för kunskapsbaserad och jämlik vård  

En förteckning med aktuella remisser finns på sjukvårdsregionens webbplats. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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Nationella riktlinjer 
Sjukvårdsregionen lämnar samordnade synpunkter på Socialstyrelsens förslag på kriterier för be-
stämmande av människas död.  

I april publicerar Socialstyrelsens en remissversion av nya nationella riktlinjer för obesitas. En 
sjukvårdsregional konferens om riktlinjerna planeras 23 september.  

I juni kommer Socialstyrelsens remiss på nationella riktlinjer för adhd och autism.  

Nya kunskapsstöd 
Genom att prenumerera på nyheter från kunskapsstyrningvard.se får du fortlöpande information 
om nationella kunskapsstöd som regionerna tar fram tillsammans, ex: 

• Vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 
• Vårdförlopp för sepsis 
• Generisk modell för rehabilitering i en version anpassad för klinisk verksamhet 
• Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 

Som stöd för implementering finns webbinarier, filmer och presentationer om flera av kunskaps-
stöden. 30 mars arrangeras exempelvis ett webbinarium om vårdförloppet för sepsis.  

De fastställda dokumenten publiceras på webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se. 

För att ha koll på nationella rekommendationer för nya läkemedel och medicinsk teknik rekom-
menderas Region Stockholms webbplats janusinfo.se. 

Läs mer om kunskapsstöd på kunskapsstyrningvard.se  

Årsrapport 2021 
Kom ihåg att regionala programområden rapporterar sina resultat till kunskapsråden senast 11 
april. Regionala samverkansgrupper rapporterar till Regionsjukvårdsledningens stab. Använd 
Powerpoint-mallen. 

Nationell högspecialiserad vård 
I vår har Socialstyrelsen förslag på 12 nya områden för nationell högspecialiserad vård på re-
miss: 

• Avancerad bäckenkirurgi 
• Avancerad Crohns sjukdom 
• Barnintensivvård 
• ECMO vid primär respiratorisk svikt 
• Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar 
• Inflammatorisk tarmsjukdom 
• Interregionala intensivvårdstransporter 
• Resttillstånd efter polio 
• Tarmrehabilitering för barn 
• Visceral transplantation 
• Vård vid tarmsvikt hos vuxna 
• Ärftliga näthinnesjukdomar 

Sjukvårdsregionens remissvar bereds i dialog med Linköpings universitet och berörda program-
områden. Beslut fattas i Samverkansnämnden.  

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod.56530.html
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Läkemedelsupphandling 
Sjukvårdsregionens gemensamma inköpsprocess för läkemedel förstärks med två heltidstjänster, 
en apotekare och en inköpare. Syftet är att stödja hela inköpsprocessen från strategi och analys 
till upphandling, inköp, implementering, uppföljning och utveckling. Rekrytering sker via ge-
mensam annonsering. 

Inbjudan till ledarutvecklingsprogrammet 2022–2023 
Nu förbereds en ny omgång av sjukvårdsregionens ledarutvecklingsprogram. 18 deltagare från 
de tre regionerna ska under två år spana och undersöka utmaningar, nya angreppssätt och inno-
vationer utifrån aktuella utredningar och mål.  

Utgångspunkter för programmet är morgondagens… 

• hälsoresultat som patienten själv rapporterar  
• medskapande och kundfokusering 
• arbetsglädje 
• innovationer 
• digitala lösningar för att möta invånarna i det nya samhället 

Programmet startar i september. 

Kraftsamling för enhetlig uppföljning 
De nuvarande nationella samverkansgrupperna för uppföljning och analys och nationella kvali-
tetsregister slås ihop för att kraftsamla och stärka arbetet.  

Den nya gruppen får ett förstärkt och förnyat uppdrag med syfte att säkra en helhetssyn, strate-
gisk inriktning, taktisk förflyttning och prioritering för ett mer sammanhållet, utvecklat och inte-
grerat uppföljningssystem. Lena Lundgren representerar Sydöstra sjukvårdsregionens i gruppen. 

Metodrådet byter namn till Regional samverkansgrupp HTA 
Som en del i utvecklingen av sjukvårdsregionens stödresurser för kunskapsstyrning revideras 
metodrådets uppdrag. Rådet byter namn till Regional samverkansgrupp HTA, och kommer i 
första hand att stödja nationella programområden i HTA-frågor. 

På nya uppdrag 
• Maria Palmérus är ordförande för regionalt programområde infektionssjukdomar 
• Mats Persborn är ordförande för regionalt programområde kirurgi och plastikkirurgi 
• Annette Johansson är ordförande för regionalt programområde primärvård 
• Johan Liliequist är ordförande för regionalt programområde rörelseorganens sjukdomar 
• Gunilla Persson är processtöd för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar 
• Carina Blomqvist är processtöd för regionalt programområde perioperativ vård, intensiv-

vård och transplantation 

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 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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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 
 
Mats Bojestig, ordförande i Regionsjukvårdsledningen 
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