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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2022-03-01 

Plats Digitalt via zoom 

Närvarande Magnus Persson, Maria Minich Karlsson, Micael 

Edblom, Pernilla Larsson Gran, Tatiana Jaklovska, Anna 

Österström, Cecilia Gunnarsson, Sofia Hartz 

 

Frånvarande Mathias Axelsson, Catrin Fernholm, Ylva Böttiger, Jan-Erik 

Karlsson, Örjan Johansson, Ulrika Taléus.  

 

 

1. Inledning och föregående möte 

Magnus hälsar alla välkomna. Kort presentationsrunda av samtliga deltagare.  

Magnus ger information om samverkansnämnden (SVN), Regionsjukvårdsledningen 

(RSL) patientlöften och kunskapsrådens uppdrag. Processtöd visar årshjul för 2022. 

Årsrapporterna ska skickas in för respektive RPO senast 11 april. Processtöden för 

kunskapsråden sammanställer därefter samtliga inkomna årsrapporter till en presentation. 

Ordförande för respektive kunskapsråd presenterar därefter detta på ett RSL möte.   

Att följa upp ifrån föregående möte:  

- Samordning för sällsynta sjukdomar i SÖSR där Cecilia skulle ta fram underlag som 

Ninnie kan ta med till RSL”. 

- Mattias A - punkt om långsiktig strategi för gemensam bilddiagnostik. 

Beslut: Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

2. Aktuella remisser 

Processtöd går igenom aktuella remisser/vårdförlopp/högspecialiserad vård som är 

aktuellt för KR.  

RSL staben gör alltid en sammanställning/sammanfattning av samtliga inkomna 

remissvar. Dessa hittas på följande sida, inkl mötesanteckningar ifrån RSL: 

Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remissprocessen i sydöstra samt översikt av 

pågående och lämnade remissvar: Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

 

 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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På denna sida hittar ni information om remisser, vårdförlopp, riktlinjer:  

SKR Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer 

 

3. Informationspunkter 
Magnus informerar att RSL betonat vikten av rotation av ordförande i RPO. Flera 

RPO i KR diagnostik och sinnen har samma person som innehar posten som NPO 

representant/RPO ordförande. Flera RPO ordförande i KR påtalar vikten att ha en 

kontinuitet i ordförandeskapet. Påminnelse till KR att läsa anteckningarna ifrån RSL. 

Se länk under punkt 2.   

4. Forskning 
RSL har förtydligat vikten av att lyfta in forskningen i varje kunskapsråd. Då Ylva är 

frånvarande från dagens möte beslutas att punkten tas upp på fysiska mötet 5/5, där 

Ylva drar punkten. Varje RPO förbereder frågorna:  

Beslut: Frågan tas upp på kommande KR möte 5/5. Varje RPO ansvarar för att 

förankra frågorna i respektive RPO;  

• Ge exempel på minst 3 starka forskningsområden inom ert programområde 

• Ge exempel på forskningsområden med stark sjukvårdsregionalregional 

förankring (minst RÖ och antingen RKL och RJL eller alla tre). 

• Vilka ytterligare kliniknära forskningsfrågor skulle kunna vara aktuella inom ert 

programområde? 

• Hur återkopplas resultaten av den kliniska forskningsenheten i det kliniska 

vardagsarbetet inom ert område? 

5. Rapportering ifrån respektive RPO 

RPO MD, Anna Österström 

Nya ledamöter i RPO. Saknas representant ifrån RKL in i RPO. Varje möte är 

uppdelat i tre delar: Gemensamt möte för alla – specifikt möte för radiologi – specifikt 

möte för labbmedicinska frågor. Ny arbetsgrupp för nuklearmedicin har bildats.  

RPO sällsynta sjukdomar, Cecilia Gunnarsson 

European reference network – nya mediciniska och omvårdnadsmässiga resultat (24 st 

områden). Cecilia informerar att sydöstra sjukvårdsregionen inte har någon 

representant in i detta nätverk. Cecilia önskar att denna fråga lyfts i RSL. Är det en 

aktiv strategi att inte sydöstra deltar?  

Implementering av nya behandlingsriktlinjer ex 22q11, PWS. Åtkomst till utdata ifrån 

de olika regionerna ser olika ut. Viktigt att kunna få fram data för att kunna kartlägga 

och analysera.  

Särläkemedel – hur hanterar vi dessa? Vem får tillgång och hur följs utfallet upp? 

Magnus informerar att frågorna kan ställas till RSG läkemedel.  

RPO tandvård, Pernilla Larsson Gran 

RPO tandvård följer NPO arbetet nära. Tandvårdsutredningen är ute på remiss, denna 

kommer att ge RPO mycket att arbeta med, ex jämlik vård. Det kommer bli viktigt att 

samverka med kommuner, skolor etc. Komptenstutveckling och utbildning i 

samarbete – förhoppning att Kalmar följer med i detta arbete. Nationella riktlinjer – 

377 st – för tandvård och implementering.  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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Uppdrag ifrån NPO – RPO – lokal nivå för att arbeta med implementering. 

Forskningsprojekt – mer information kommer 5/5.  

Systematisk registrering av erosionsskador – frätskador av läsk, energidrycker och 

sjukdomar.  

RPO ser en ökning av smärta i käkarna, sk TMD.  

Fissurförseglingar – har ingen direkt evidens och här ser det mycket olika ut i landet. 

Skiljer sig mycket mellan Östergötland jämfört med Jönköping och Kalmar.  

Fråga: Stöd och hjälp kring implementeringskunskap från kunskapsrådet/RSL.  

RPO öron, näsa, halssjukdomar, Tatiana Jaklovska 

RAG hörselnedsättning kommer arbeta med två frågor – en del av handlingsplaner 

och en del som kommit som ett uppdrag. RPO har identifierat en ojämlik tillgång till 

Rehabilitering/logopedi för patienter i sydöstra med cochleaimplantat, CI. RPO ser 

även över och reviderar rutin för utredning och behandling för patienter med CI.  

Fortsatt arbete med jämlik vård i sydöstra gällande området tungbandsklipp. RPO 

bevakar andra regioners riktlinjer och arbete i frågan.  

Fråga: Hur bevakar vi remisser och konsekvensbeskrivningar i sydöstra? Hur kommer 

detta påverka oss framöver? Hur sammanställer vi allt material som framkommer i 

vårdförlopp mm och tar med oss i frågan om kompetensförsörjning framöver?  

Frågor att ta vidare till RSL  

- ERN – finns det en anledning till att sydöstra inte är representerade? 

- Fråga kring vårdkompetensrådet  

- Det finns ett förbättringsområde gällande 

implementering/implementeringskunskap ifrån RSL och kunskapsråden. Hur 

arbetar de andra kunskapsråden? Hur resonerar RSL i frågan? 

- Det finns ett förbättringsområde avseende hur RSL och staben bevakar 

remissvar, konsekvensbeskrivningar och analyser samt hur detta påverkar 

kompetensförsörjningen i sydöstra.  

Frågor att bevaka för KR 

- Särläkemedel och övriga läkemedelsfrågor: Finns intresse att bjuda in RSG 

läkemedel? 

6. Möten 3/5 och 5/5 
3/5 är en gemensam utvecklingsdag för RPO, RSG, KR – både ordförande och 

processtöd.  

5/5 är KR – fysiskt möte i Nässjö.   

Förslag på punkter:  

• Kompetensförsörjning – samverka kring anställning, underlättar samverkan. I 

vilka sammanhang kan vi rekrytera ihop, vara en attraktiv storregion och skapa 

gemensamma utbildningssatsningar etc. Finns det fler områden vi behöver göra 

satsningar inom? 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
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• Adjungera representant ifrån Regionala vårdkompetensrådet – gemensam 

diskussion med KR medicin och akut vård. KR positiva till gemensam dialog med 

dem. 

• Forskning – Ylva 

• RPO årsrapport – rapportering ifrån varje RPO 

7. Metodråd – beslutspunkt 
Anna Österström drar beslutspunkt om uppdrag till metodrådet. Radiologin i Region 

Östergötland har via RAG Radiologi lyft behov om att de önskar att Metodrådet bör 

göra en fördjupad översyn gällande Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom 

cancerområdet. 

Beslut: Magnus får uppdrag att kontakta RCC sydöstra för vidare arbete och 

återkoppling i frågan.  

8. Övriga punkter 

- Anna: Vårdkomptensrådet: hur fungerar processen och hur ska frågorna hanteras i 

sydöstra? Magnus tar frågan vidare.  

- Byte av mötestid i september, nytt datum: 20/9 kl 9-12 digitalt. Processtöd skickar 

ut ny mötesförfrågan.  
 

 

Nästa möte; fysiskt möte Nässjö 5/5, kl 9.00–15:00 

 

Vid anteckningarna,  

Maria Minich Karlsson, processtöd 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/

