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Mötesanteckningar RSL arbetsutskott och 
regionala samverkansgrupper 
Datum 2022-03-04 
Plats Zoom  
Närvarande:  
Johan Cederlund RSG juridik och informationssäkerhet 
Jenni Fock  RSG strukturerad vårdinformation 
Göran Henriks  RSG stöd för utveckling 
Staffan Hägg RSG forskning och life science 
Peter Kammerlind RSG uppföljning och analys 
Elmar Keppel  RSG patientsäkerhet 
Emma Lewau  RSG hållbar utveckling 
Karin Mathold  RSG läkemedel 
Christina Petersson  RSG kvalitetsregister 
Jon Sjölander  RSG digital utveckling 
Magnus Stridsman  RSG standardisering (del av mötet) 
Marcus Ståhlbrandt  RSG medicinsk teknik 
Marie Gustafsson  KR hälsa och rehabilitering  
Maria Minich Karlsson KR diagnostik och sinnen 
Leni Lagerqvist  KR medicin och akut vård 
Karl Landergren  RSL arbetsutskott 
Susanne Yngvesson  RSL arbetsutskott 
Annica Öhrn  RSL arbetsutskott 
 
 

1. Nytt från RSL 
Återkoppling från RSL 8 februari 
 
RSL AU 

RSG handlingsplaner och kontaktannonser 
Aktuella remisser- process och beslut 
Gemensam rekrytering i sjukvårdsregionen – NPO processledare 
Ledamot till NSG Data och analys – sammanslagning av NSG kvalitetsregister och 
NSG uppföljning och analys 
Uppdrag från SVN – ledtider vårdförlopp cancer 

Stärkt gemensamt arbete i sjukvårdsregionen 
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Samverkansnämnden 
Agenda samt Tema Personcentrering och Nära vård  
Årsredovisning 2021 

Samordnad läkemedelsupphandling 
Gemensamt tillgänglighetsarbete 
Kunskapsråd 
Högspecialiserad vård 
Kunskapsstyrningens långsiktiga utvecklingsplan 

Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 
(sydostrasjukvardsregionen.se) 

 

2. Laget runt - viktiga händelser i era RSG 
Jon- RSG digital utveckling - Styrgrupp med bred förankring i verksamhet i alla tre 
regioner. Förstudie startad- gemensam data och RSG forskning och life science är 
adjungerade i gruppen.  Resurs tillsatt för fokus på kvalitetsregister och att hålla ihop 
uppdrag från SKR och Cosmic kundgrupp. Aktuellt att ansluta register, startar med 
BOA- och hjärtsviktsregister. För hjärtsvikt även arbete med vårdprocessen i samarbete 
med flera RSG. 

Emma- hållbar utveckling – arbetar i projektform. Styrgrupp består av cheferna. Fokus 
på klimat och hållbar materialanvändning. Inventering är planerad att genomföras i nära 
samverkan med olika verksamheter för att se över arbetssätt och eventuellt utbyte av 
material. Arbete har pausats men är på gång att startas upp igen. 

Peter - uppföljning och analys – Positivt att fler frågor börjar komma till gruppen och 
dessutom kopplas de in tidigare i vårdförloppsarbetet. Sammanslagning av grupper 
nationellt innebär att de framöver behöver hitta former för samarbetet både nationellt 
och sjukvårdsregionalt. 

Christina – kvalitetsregister - påverkas också av förändringen nationellt. Aktuell 
utredning gällande plattformsstrategi för framtiden, arbetar tillsammans med digital 
utveckling mfl. Rehabiliteringsprocessen artros också på gång.  

Jenni - strukturerad vårdinformation mycket fokus på vårdförlopp. RAG har etablerats 
och har arbetat senaste året med målet att göra lika i regionerna. Ytterligare RAG 
Patientkontrakt startat med fokus på registrering inom området. Patient ska kunna läsa 
och hitta information på 1177. Gemensamma utbildningar inom olika områden 
exempelvis kodverk och lära sig ta informatiska beslut som kan spåras via loggar. 

Karin – läkemedel - Upphandling och läkemedelsförsörjning i egen regi för sjukhusen. 
Finns i RJL planeras nu även för RKL och RÖ. Ta fram riktlinjer för läkemedel där NT 
rådet inte kommit med rekommendationer. Praktiska frågor kring HPV- och 
pneumokockvaccin också aktuellt. 

Johan -  juridik och informationssäkerhet - Inkopplade i flera gemensamma arbeten 
såsom förstudie gemensam data, juridik som är aktuell i olika avtalsprocesser.  
Remissvar biobank. Fler aktiviteter på handlingsplan. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
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Staffan - forskning och life science –förstudie gemensam data. Styrgrupp för Forum 
Sydost där uppdraget håller på att förtydligas. Arbete med hälsodata. 

Göran - stöd för utveckling- innovation i samverkan East Sweden Medtech där 
testbäddar håller på att utvecklas. Ledarskap, systemledarskap och processledarskap där 
rehabiliteringsenheterna satsat på gemensamt utvecklingsarbete. Stöd till 
kontaktpersoner inom vårdförlopp. Standardiserar hur man bedriver utvecklingsarbete 
som ska resultera i en kompetensmatris.  

Markus - medicinsk teknik -samordna upphandlingar se över kriterier för att identifiera 
när det är lämpligt. Materialförsörjning förbättra och säkra process. Ordnat införande, se 
över nuvarande process för förbättra. 

Elmar – patientsäkerhet-  långsiktiga fokusområden i handlingsplan. Samverkan är 
fokus för gruppen exempelvis med RSG i andra sjukvårdsregioner samt med övriga 
RSG i sjukvårdsregionen och hur gruppen kan bidra i utvecklingen. Patientmedverkan 
och kommunmedverkan också aktuellt. 

Magnus - standardisering – Arbete pågår med ett antal standarder som ska revideras 
eller håller på att tas fram ex. städstandard, spårbarhet i leverenskedjan och 
antibakteriella frågor mfl. Det finns även standard för patientdelaktighet i hälso-och 
sjukvård.  

3. Planering inför 3 maj 
Elmar, Göran och Christina medverkar i planeringen. 

4. Övriga frågor 
Remiss vårdförlopp (Marcus) - till planeringen för 3/5 
 

Vid anteckningarna 

Susanne Yngvesson 
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