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Ordförande regionala programområden 

Petra Hornstra, RPO Barn och ungdomars hälsa  

Maria Elgstrand, RPO Hälsofrämjande  

Anette Johansson, RPO Primärvård  

Tomas Kristiansson, RPO Psykisk hälsa  

Ulrika Stefansson, RPO Äldres hälsa  
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Inbjuden 

Catrin Furuhjelm, verksamhetschef HKH Kronprinsessan Victorias Barn- och 

ungdomssjukhus, punkt 5 neonatala transporter inom SÖSR 

 

1. Inledning 
Ny ordförande i gruppen är Micael Edblom och nytt processtöd Marie Gustavsson, RJL. 

Ny ordförande i RPO Primärvård är Anette Johansson, RÖ. 

 

Genomgång och repetition av Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansområden, 

struktur, beslutsordning och KRs uppdrag, årsplanering m m. görs.  

Bilaga 1. 

2. Anteckningar från föregående möte 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

Anteckningar från tidigare möten finns på kunskapsrådets webbsida 
 Hälsa och rehabilitering - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

3. Rapport från RSL 

Susanne och Annica informerar om senaste mötet med RSL 

 

Ambitionen är ett stärkt gemensamt arbete i sjukvårdsregionen. Man går från samverkan 

till samarbete. Allt som kan göras gemensamt ska göras gemensamt. Som ett led i detta 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-halsa-och-rehabilitering/
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pågår nu en gemensam rekrytering till nationellt uppdrag där samtliga regioners HR-

avdelningar varit inblandade. Liknande upplägg planeras för rekrytering för samordnad 

läkemedelsupphandling. 

 

Arbete med att ta fram långsiktig utvecklingsplan med vision och mål pågår. 

 

Annat aktuellt är att NSG kvalitetsregister och NSG uppföljning och analys slås ihop till 

NSG data och analys. Sydöstra sjukvårdsregionens representant i den gruppen blir Lena 

Lundgren, RÖ. 

   

RSLs mötesanteckningar finns publicerade på RSLs webbsida 
Regionsjukvårdsledningen - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

4. Aktuella remisser 

4 gånger per år får Sydöstra sjukvårdsregionen ett stort antal remisser som 

sjukvårdsregionen ska svara gemensamt på. Just nu är det aktuellt med 2 vårdförlopp. 

Det är dels epilepsi och dels sömnapné för barn. 

 

När det gäller vårdförlopp har alla RPO i uppdrag att svara på dessa. Har ett RPO inga 

synpunkter ska även detta meddelas samordnare Charlotte Sand 
charlotte.sand@regionostergotland.se   

 

För den nationella högspecialiserade vården (NHV) finns en ny bruttolista publicerad 

men inga aktuella remisser. Mer information finns på Socialstyrelsens webbsida 
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-

vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/  

 

5. Neonatala transporter inom SÖSR 
US har ett regionalt uppdrag för neonatal högspecialiserad IVA-vård för fullgångna och 

prematura barn födda före 28+0.  

 

För detta krävs att det finns patientsäkra transporter, både akuta och planerade. Sedan 

några år tillbaka finns nationella riktlinjer om vilken kompetens som bör vara med vid 

sådana transporter.  

 

Transporterna sker nu på dagtid av ordinarie bemanning på Neo IVA och kvälls-

/nattetid på scoutbasis via förfrågan i en app. 

 

2020 genomfördes ca 110 av de totalt 360 transporterna av nyfödda barn inom SÖSR av 

personal på US. Nationella transportteam finns men är ibland långt borta och/eller 

upptagna med andra transporter. 

 

RÖ önskar ett tydligt uppdrag till Neo IVA i Linköping att transportera barn i 

Östergötland och i Sydöstra sjukvårdsregionen i samråd med Vrinnevi, Ryhov, 

Västervik och Kalmar samt resurser för att skapa en transportjourlinje som uppfyller 

krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/
mailto:charlotte.sand@regionostergotland.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/
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Annica och Susanne kontaktar avtalsgruppen för framtagande av volymer och 

kostnader. Därefter bör RSL diskutera ett ev. sjukvårdsregionalt uppdrag som ingår i 

avtalet. 

 

Kunskapsrådet stöder ett fortsatt arbete med frågan. 

 

6. Handlingsplan 2022 
Diskussion i smågrupper om hur resp. RPO jobbar med handlingsplanen, vilka särskilda 

utmaningar som finns och goda exempel att dela med sig av. Därefter redovisning i 

storgrupp. 

 

Gemensamma utmaningar som framkom är bl.a. tid och bemanning, regionernas olika 

förutsättning vad gäller resurser och ambitioner, att få fram jämförbar data, att fokus lätt 

hamnar på den specialiserade vården. 

 

Goda exempel som har underlättat är bl.a. att jobba i mindre grupper, att börja med 

minsta gemensamma nämnare och sedan utöka till fler och fler områden. Att i ett tidigt 

skede involvera SÖSRs nationella representanter t.ex. när det gäller vårdförlopp och 

vårdprogram. 

 

Anteckningar från diskussionerna i bilaga 2. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte är den 29 april på Hotell Högland i Nässjö. Fokus är årsrapport 2021. 

 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 


