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Inledning 

Leni Lagerqvist hälsade välkommen till mötet och gick igenom dagens agenda.  

För att öka möjligheten att delta på dessa möten har två olika datum erbjudits, men då 

deltaganden per möte ibland varit förhållandevis låg lyfts frågan om det framöver skulle 

räcka med ett datum?  Gruppen bedömer att ett möte är tillräckligt om datumet 

bestäms i god tid och eftermiddagstiden är att föredra.  

Resultatet av de föreslagna datumen är att höstens möten blev;  

• Onsdag 7 september 14.30-16.00 

• Torsdag 10 november 14.30-16.00  

Kalenderinbjudan i zoom - skickas till gruppen 

Leni informerade om den gemensamma nätverksträffen med RPO ordf. och processtöd 

samt kontaktpersoner för RSG i Nässjö 3 maj. Förmiddagen innehåller både 

gemensamma pass och ett pass där RSG och RPO är uppdelade. RPOs pass kommer 

innehålla en övning med olika stationer utifrån teman där processtöden har en fri roll 

och själva väljer att gå runt till de olika stationerna eller om man föredrar att delta i 

diskussion vid en station.  

Genomgång av remisser 

Charlotte Sand gick igenom aktuella remisser och de remisser som kommer den 15 april 

inom nationellt system för kunskapsstyrning. Översikten av remisser uppdateras 

löpande och finns här. 

RSG patientsäkerhet 

Elmar Keppel presenterade sig och RSG patientsäkerhet. Se även bilaga. 

RSG bildades 2019 och träffas ca en gång i månaden. Exempel på prioriterade 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/


 
förbättringsområden är Feedback och information, Lära av varandra, Erfarenhetsutbyte, 

Nationella handlingsplanen, Samverkan, Patientsäkerhetsberättelsen etc 

Elmar efterlyste input om hur RSG patientsäkerhet kan komma in i RPOs arbete?  

• Ett sätt är att RPO bjuder in RSG Patientsäkerhet till sina möten för information 

och dialog. 

• RPO medicinsk diagnostik ser gärna ett samarbete gällande Kliniska kloka val och 

överdiagnostisering. Vad erbjuder vi patienterna och gör vi för mycket eller för 

lite? RPO ser gärna att området kliniska kloka val prioriteras i arbetet framåt.  

• Medskick/stöd efterfrågas för hur patientsäkerhetsperspektivet kan säkerställas 

vid granskning av remisser. RSG förutsätter i princip att professionen har det 

perspektivet med sig i granskningen av remiser. Vid behov går det bra att 

kontakta RSG för stöd.  

RSG vill helst koma in så tidigt som möjligt i arbetet och helst när 

vårdprogram/riktlinjer tas fram och inte i slutet när dokumentet skickas ut på 

remiss.  

• Medskick till Elmar som ordf är att RPO gärna vill att RSG involverar RPOerna i 

sitt arbete. 

 

Övrigt 

Leni informerar om att en sammanställning för insatsområden i de nationella 

handlingsplanerna nyligen har publicerats. Se Bilaga - Insatsområden NPO.  

 


