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Mötesanteckningar Regionsjukvårdsledningen i 
Sydöstra sjukvårdsregionen 
Tid 2022-04-06, kl. 10.00-15.30 

Plats Översten, hus 37 Höglandssjukhuset i Eksjö 

Närvarande Mats Bojestig, ordförande  Region Jönköpings län 
 Nathalie Bijelic Eriksson, sekreterare  Region Jönköpings län 
 Susanne Yngvesson    Region Jönköpings län  
 Jan-Erik Karlsson   Region Jönköpings län  
 Martin Takac   Region Jönköpings län  
 Lena Lundgren, via länk   Region Östergötland  
 Ninnie Borendal Wodlin, via länk, del av mötet US, Region Östergötland 
 Stefan Franzén   Region Östergötland  
 Annica Öhrn   Region Östergötland  
 Reidar Källström, via länk, del av mötet Region Östergötland  
 Karl Landergren    Region Kalmar län  
 Magnus Persson   Region Kalmar län    
 Sofia Hartz    Region Kalmar län 

 
Förhindrade Anna Bowall   Region Östergötland 
 Johan Rosenqvist   Region Kalmar län  
 
Adjungerade Staffan Hägg  punkt 2  Region Jönköpings län 
 Agata Rukat punkt 4  Region Jönköpings län 
 Janna Skagerström punkt 5  Region Östergötland 
 Lisa Viktorsson punkt 5  Region Östergötland 
 Nahreen Tynngård punkt 5  Region Östergötland 
 Srinivas Uppugunduri punkt 9 och 10 Region Östergötland 
 Charlotte Carlsson punkt 9 och 10 Region Jönköpings län 
 Eva Ahlgren Andersson punkt 11  Region Östergötland 
 Peter Andersson punkt 12  Xeeda AB  

1. Inledning 
Mats Bojestig hälsar alla välkomna och ger en kort information om platsen för dagens möte, 
Höglandssjukhuset i Eksjö. 

Utöver tidigare utskickad dagordning görs ett tillägg av nomineringar till Nationellt 
programområde (NPO) Ögonsjukdomar respektive NPO Nervsystemets sjukdomar. 
Nomineringarna hanteras under mötespunkten RSL AU. 
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2. Forum Sydost 
Staffan Hägg informerar om utmaningar och aktuella frågor inom Forum Sydost. Datauttag vid 
kliniska prövningar lyfts särskilt, där tillgång till data vid forskning är en utmaning juridiskt och 
processerna för datauttag är olika utvecklade. 

Konklusion 
RSL ser positivt på och stödjer det fortsatta arbetet av Forum Sydost och dess styrgrupp. 

3. Samverkansnämnden 
Rapportering från möte den 24-25 mars 
Susanne Yngvesson återrapporterar från genomfört internat med Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen den 24-25 mars. Den 24 mars anordnades en temadag inom 
personcentrering och Nära vård. Den 25 mars gavs information gällande de nationella samråden, 
kunskapsrådet Hälsa och rehabilitering, fokusområde digitalisering, beredskapsläget, 
implementering av NT-rådets rekommendationer samt stärkt gemensamt arbete i Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Återrapporteringar gavs i fråga om den framskjutna vården, de 
standardiserade vårdförloppens ledtider samt område lipödem. 

Beslut fattades gällande: 

• Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2022 – justering 
• Årsredovisning samverkansnämnden 2021 
• Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen 

avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell 
högspecialiserad vård 
 

Samverkansnämndens protokoll finns i sin helhet på Sydöstra sjukvårdsregionens hemsida. 

4. Stärkt gemensamt arbete i sjukvårdsregionen 
Annica Öhrn informerar om nuläget i processen med att stärka det gemensamma arbetet i 
sjukvårdsregionen, utifrån givet uppdrag från RSL till RSL AU den 7 september 2021 och RSLs 
medskick vid senaste mötet den 8 februari. Vid dagens möte efterfrågas inspel inför den 
workshop som ska hållas med RSL och regiondirektörerna den 1 juni. 

Diskussion förs kring gemensam vision och målbild för Sydöstra sjukvårdsregionen och ett antal 
medskick görs till det fortsatta arbetet inför den 1 juni. 

Konklusion 
RSL konstaterar likt förra mötet att det finns en vilja att gå vidare i arbetsprocessen med att 
stärka det gemensamma arbetet i sjukvårdsregionen. Inför den workshop som ska hållas den 1 
juni behöver RSL AU konkretisera förslag kring gemensam vision och fortsätta med att utveckla 
arbetsprocessen utifrån de medskick som gjorts vid dagens möte. Frågan om när det är smart att 
göra ett arbete gemensamt i Sydöstra, i förhållande till genomförande på lokal eller nationell 
nivå, behöver ständigt vara aktuell. För att en stärkt samverkan vidare ska vara möjlig är det 
viktigt att gemensamt säkra respektive regions beslutsamhet att ha personer dedikerade till 
samverkansarbetet. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/
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5. Forskningsskola Nära vård 
Janna Skagerström, Lisa Viktorsson och Nahreen Tynngård informerar om syfte, moment och 
pågående aktiviteter inom den interprofessionella forskarskolan Nära vård. Beslut om uppstart 
fattades av regionstyrelsen i Östergötland i januari 2022 och forskarskolan startar upp under 
hösten 2022. Forskarskolan finansieras av Region Östergötland men drivs i samverkan där 
styrgruppen har representanter från samtliga tre regioner i Sydöstra sjukvårdsregionen.  

Konklusion 
RSL ser mycket positivt på forskarskolans uppstart och har i processen med att hitta aktuella 
projekt och doktorander en viktig funktion i att sprida information om forskarskolan och 
underlätta dess kontakter med kommunerna i respektive region.  

6. Kunskapsråd (KR) 
a) Dialog gällande patienter från Ukraina och hantering vid fördelning av dessa 
Utifrån ett förväntat inflöde av patienter från Ukraina pågår arbete med översyn av helhetsflödet 
på sjukvårdsregional nivå. Om det ska vara möjligt att titta på fördelning över hela 
sjukvårdsregionen behöver det finnas gemensamma grundläggande principer. 

Konklusion 
RSL konstaterar att det finns en tydlig samsyn i att fördelningen ska kunna ske över hela 
Sydöstra sjukvårdsregionen och att det därmed är av vikt att grundläggande principer fastställs 
gemensamt. Detta ska lyftas på det veckovisa avstämningsmötet på torsdagar och därefter 
kommuniceras. 
 
b) Kompetensbehov och möjlighet till gemensamma tjänster inom SÖSR 
Ett flertal regionala programområden (RPO) har lyft behov av att kunna rekrytera och anställa 
gemensamma resurser, t.ex. i fråga om specifika kompetenser. Vidare uppstår frågor kring hur 
processen är för att lyfta denna typ av ärenden. 

Konklusion 
RSL ser vikten av att genomföra en kartläggning för att identifiera vilka kompetensbehov som 
finns inom respektive KR. Detta tas med som en del i den pågående arbetsprocessen med att 
stärka det gemensamma arbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
c) European reference network neurological diseases (ERN-RND) 
Sydöstra sjukvårdsregionen är inte representerat i nätverket ERN-RND. Detta är en fråga som 
lyfts och diskuteras, ur ett patientperspektiv vore en möjlig representation bra. 
 
d) Övrigt 

• Inom KR Kirurgi och cancer pågår arbete med SVF-data och remissflöden inom 
operationsplaneringen. 

7. Från regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 
a) Aktuella remisser 
Susanne Yngvesson informerar om aktuella remisser som hanteras samordnat inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen där följande är under handläggning:  
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• Socialstyrelsen: Nationell högspecialiserad vård, 4 områden 

• Nationellt system för kunskapsstyrning, 15 områden varav 2 gällande vårdförlopp 
kommer att godkännas av RSL mejlledes pga. sista svarstid innan RSLs nästa möte. 

Nästa remissrunda inom Nationellt system för kunskapsstyrning startar den 19 april. 

Se även bilaga punkt 7a. 

Diskussion förs om hur implementering av riktlinjer, vårdprogram och vårdförlopp inom 
Nationellt system för kunskapsstyrning kan säkras. 

Konklusion 
RSL ser att det finns ett behov av att fortsätta arbetet med implementeringen av de riktlinjer, 
vårdprogram och vårdförlopp som tas fram inom ramen för Nationellt system för 
kunskapsstyrning i respektive verksamhet. Frågor gällande resurser och effektiva arbetssätt är 
viktiga faktorer att också belysa tydligt som en del i remissprocessen, för att förenkla en 
implementering framåt.  
 

b) Nomineringar  
• Som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i NPO Ögonsjukdomar nomineras 

Susanne Lagergren Gross, Överläkare, Ögonmottagningen på Höglandssjukhuset Eksjö. 
• Som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i NPO Nervsystemets sjukdomar 

nomineras Jonas Lind, Överläkare och sektionschef neurologi på Länssjukhuset Ryhov. 
 

Beslut 
RSL godkänner föreslagna nomineringar till NPO Ögonsjukdomar respektive NPO 
Nervsystemets sjukdomar.  
 

c) Gemensamma rekryteringar 
Susanne Yngvesson informerar om genomförd gemensam rekrytering av processledare till NPO 
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation (PIVoT). Arbete pågår med formulering av 
överenskommelse för uppdraget. 
 

c) Årsrapport Registercentrum Sydost (RCSO) 
Annika Öhrn informerar om årsrapport 2021 för RCSO.  

Se även bilaga punkt 7c. 

Konklusion 
RSL tackar för ett väl genomfört arbete under 2021. 
 

d) Årsrapport Metodrådet 
Karl Landergren informerar om årsrapport 2021 för Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Se även bilaga punkt 7d. 

Konklusion 
RSL tackar för ett väl genomfört arbete under 2021. 
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e) Uppdrag RSG HTA 
Förslag till uppdragsbeskrivning för regional samverkansgrupp Health Technology Assessment 
(HTA) i Sydöstra sjukvårdsregionen har tagits fram. Nuvarande Metodrådet ersätts av denna 
samverkansgrupp, för att jämka samverkansstrukturen med den nationella strukturen. 

Beslut 
Regionsjukvårdsledningen godkänner förslag till uppdrag till RSG HTA att gälla från och med 
den 1 juni 2022. 

Uppdraget finns i sin helhet i bilaga punkt 7e. 

8. Högspecialiserad vård 
Stefan Franzén ger aktuell information om nationell högspecialiserad vård. 

I mars beslutade nämnden om nya tillstånd: 

• Huvud- och halsparagangliom: Region Skåne och Region Uppsala 

• Livmoderhalscancer: Region Stockholm och Västra Götalandsregionen 

• Neuroendokrina tumörer i buken: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala och 
Västra Götalandsregionen 

• Neuromuskulära sjukdomar: Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och 
Västra Götalandsregionen 

Elva områden är nu under beredning och fyra områden är ute på remiss med sista svarsdatum 
den 1 juni, se bilaga punkt 7a. 

Mer information om Nationell högspecialiserad vård finns på Socialstyrelsens hemsida. 

9. Organiserad prostatatestning (OPT) 
Srinivas Uppugunduri och Charlotte Carlsson rapporterar från pågående pilotprojekt gällande 
OPT och en digitaliserad process för detta. Beslut om att genomföra ett gemensamt pilotprojekt 
togs i Samverkansnämnden den 25 september 2020 där projektet, som genomförs i Region 
Jönköpings län, syftar till att ta fram ett arbetssätt som kan tillämpas i hela sjukvårdsregionen. 

Se även bilaga punkt 9. 

Diskussion förs gällande avgiftsfrågan, både i fråga om pilotprojektet och i ett vidare perspektiv.  

Konklusion 
RSL konstaterar att ett underlag för avgiftsfrågan måste tas fram gemensamt inom ramen för 
pilotprojektet, i detta arbete efterfrågas också en tydlighet i hur avgiftsfrågan har hanterats i 
andra regioner. Frågan om avgift för OPT i Sydöstra sjukvårdsregionen ska hanteras i ordinarie 
struktur för avgifter där underlag tas fram för beslut på politisk nivå. Utöver detta är det viktigt 
att ha en tydlighet nationellt i att arbete med OPT pågår.  

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/
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10. Ledtider standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet där 
vårdförlopp går över länsgränserna 
Vid sitt sammanträde den 1 december 2021 gav Samverkansnämnden i uppdrag till 
regionsjukvårdsledningen att under 2022 att särskilt fokusera på uppföljning av ledtider för de 
standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet där vårdförloppet går över länsgränserna. 
Vid dagens möte redogör Srinivas Uppugunduri och Charlotte Carlsson för ledtider för 
standardiserade vårdförlopp per region, i Sydöstra sjukvårdsregionen och riket.  

Konklusion 
RSL tackar för informationen och ser fördelar i att vid RSLs möten få en fördjupad rapportering 
i fråga om de diagnoser där vårdförloppen går över länsgränserna. 

11. Sjukvårdsregionala Donationsverksamheten SÖSR 
Eva Ahlgren Andersson informerar om den sjukvårdsregionala donationsverksamheten i 
Sydöstra sjukvårdsregionen i fråga om struktur, donationsfrämjande arbete, faktiska donationer 
och planerat arbete framåt. 

Konklusion 
RSL tackar för informationen och ser positivt på det arbete som görs inom ramen för den 
sjukvårdsregionala donationsverksamheten. Arbetet återrapporteras löpande till Kunskapsrådet 
Medicin och akut vård. 

12. Gemensam data  
Peter Andersson rapporterar från pågående arbete utifrån uppdrag om Gemensam data i Sydöstra 
sjukvårdsregionen där en förstudie pågår. 

Konklusion 
RSL tackar för informationen och ser positivt på det arbete som görs inom ramen för den 
pågående förstudien. RSL ser gärna att förstudien inom ramen för arbetet tittar både på data för 
forskning och data för utveckling.  

13. Gemensamt tillgänglighetsarbete 
Martin Takac informerar kort om aktuellt inom det gemensamma tillgänglighetsarbetet där en 
struktur för arbetet har tagits fram.  

Konklusion 
RSL ser positivt på det arbete som görs gemensamt inom Sydöstra sjukvårdsregionen på 
tillgänglighetsområdet och ser fram emot att få en presentation av den framtagna strukturen på 
ett kommande möte. 

14. Avslutning 
Ordföranden tackar och avslutar mötet kl. 15.30. 

 

Vid anteckningarna 

Nathalie Bijelic Eriksson 
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