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Våren kommer med närmare  
samarbete och ny kunskap 
Nya vårdförlopp, program och riktlinjer på remiss 
19 april publicerades remissversioner av nationella vårdförlopp för långvarig icke-malign smärta 
respektive jättecellsarterit, fyra nya vårdprogram och ett flertal vårdriktlinjer. 

En översikt, länkar till remissversionerna, instruktioner och mallar för att lämna synpunkter finns 
som vanligt via sjukvårdsregionens webbplats: Samordnade remissvar (sydostrasjukvardsreg-
ionen.se) 

Implementering av kunskapsstöd 
Du har väl inte missat att de nationella programområdena publicerar presentationer och anordnar 
webbinarier till stöd för implementering av nya kunskapsstöd. 

• Inspelning av webbbinarium om vårdförlopp sepsis 30 mars 
• inspelning av webbinarium om vårdförlopp reumatoid artrit 4 april 
• Presentation ay riktlinje för behandling av narkolepsi 

Webbinarier om vårdprogrammet för levnadsvanor: 

• Barn och unga, 26 april kl. 10-12 
• Tobak och alkohol, 27 april kl. 15-17 
• Inför operation, 28 april kl. 15-17 
• Mat och fysisk aktivitet, 4 maj kl. 15-17 

Aktuella webbinarier och evenemang (kunskapsstyrningvard.se) 

Prioriterade insatser 
Om du behöver överblick över vad som händer i sjukvårdsregional och nationell samverkan för 
kunskapsstyrning finns det goda möjligheter att skaffa dig det via länkarna nedan: 

• Handlingsplaner 2022 regionala programområden 
• Handlingsplaner 2022 regionala samverkansgrupper 
• Översikt verksamhetsplaner 2022 nationella programområden och samverkansgrupper 

Utvecklingsdag 3 maj i Nässjö 
Snart är det äntligen dags för en ny fysisk utvecklingsdag om samverkan och kunskapsstyrning i 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

I Nässjö 3 maj träffas ordförande och processtöd för regionala programområden och kunskapsrå-
den, kontaktpersoner för regionala samverkansgrupper och representanter för Regionsjukvårds-
ledningen. Syftet är att ta nästa steg för invånarnas hälsa och en kunskapsbaserad, jämlik och re-
surseffektiv hälso- och sjukvård. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=508946&userid=72147648&linkid=39839875&readid=28BF1F110650&test=&umailid=2150486066#_blank
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=508946&userid=72147648&linkid=39841259&readid=28BF1F110650&test=&umailid=2150486066#_blank
https://skr.se/5.399a36f417f44c4bf249ddd7.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=kunskapsstyrning
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=508946&userid=72147648&linkid=39832891&readid=28BF1F110650&test=&umailid=2150486066#_blank
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/handlingsplaner/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/handlingsplaner-samverkansgrupper/
https://skr.se/download/18.501603117fc1d9c4df366f9/1648729827344/Kunskapsstyrning-sammanstallning-insatsomraden-2022.pdf
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Sedan hösten 2021 pågår flera dialoger och arbeten om stärkt sjukvårdsregionalt samarbete. 1 
juni genomför Regionsjukvårdsledningen en workshop om en gemensam vision och utvecklings-
strategi. 

IHI-konferens 20-22 juni 
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare anord-
nas i Göteborg 20-22 juni. Konferensen innehåller 70 programpunkter och har 110 föreläsare. 
Första dagen kallas Camp Sweden, och handlar om kunskapsstyrning, psykisk ohälsa, förebyg-
gande hälsoarbete, patientsäkerhet och nära vård. 

Läs mer om IHI-konferensen (skr.se) 

Ny version av Verktyg för kunskapsstöd 
Nu påbörjas en konsolidering av kunskapsinnehåll som tas fram av de nationella programom-
rådena. Det sker i en ny version av Verktyg för kunskapsstöd, som är regionernas gemensamma 
system för att administrera och distribuera kunskapsinnehåll. 

Den nya versionen av verktyget ger möjligheter att integrera innehåll från vårdförloppsdokument 
med kunskapsstöden som är anpassade för användning i patientmötet. Det går även att märka 
upp och filtrera innehåll avsett för primärvård respektive specialiserad vård. 

Sydöstra sjukvårdsregionen stöder arbetet med kunskapsinnehåll för de fyra programområden 
som sjukvårdsregionen har värdskap för. Respektive region kan göra tillägg till de nationella tex-
terna i samma verktyg. 

Nationell högspecialiserad vård 
Universitetssjukhuset i Linköping har fått Socialstyrelsens tillstånd att bedriva högspecialiserad 
vård av neuromuskulära sjukdomar. Socialstyrelsen sa däremot nej till ansökan om tillstånd för 
vård av neuroendokrina tumörer i buken. 

Just nu bereds elva områden för nationell högspecialiserad vård och fyra områden är ute på re-
miss med sista svarsdatum 1 juni.  

Universitetssjukhuset förbereder ansökan om att få fortsätta bedriva kurativt syftande behandling 
av vulvacancer. Ansökan krävs på grund av en lagändring 2018. Sista ansökningsdatum är 1 sep-
tember. 

Regionala tillägg på 1177.se 
Regionala programområden som ser behov av regional patientinformation på 1177.se ska vända 
sig till respektive regions 1177-redaktion. En kort instruktion och kontaktuppgifter finns på sjuk-
vårdsregionens webbplats. För att undvika dubbelarbete rekommenderas RPO att samordna pro-
duktion av patientinformation där så är möjligt. 

Patientinformation på 1177.se (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Stöd för kvalitetsregister 
Registercentrum sydost (RCSO) tar fram ett webbstöd med länkar, definitioner och exempel i de 
olika steg som berör registerutveckling. Stödet, som ska bidra till högre täckningsgrader, testas 
våren 2022 inför publicering. 

I Registercentrums sydost årsredovisning för 2021 hittar du beskrivningar av många andra på-
gående utvecklingsinsatser för de fjorton register som är anslutna till RCSO. 

Registercentrum sydost årsredovisning 2021 (syostrasjukvardsregionen.se) 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=508946&userid=72147648&linkid=39832890&readid=28BF1F110650&test=&umailid=2150486066
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=508946&userid=72147648&linkid=39832890&readid=28BF1F110650&test=&umailid=2150486066
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/patientinformation/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/04/RSL_20220406_punkt_7c_arsrapport_2021_registercentrum_sydost.pdf
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Apropå kvalitetsregister har Nationell samverkansgrupp uppföljning och analys och Nationell 
samverkansgrupp kvalitetsregister gått samman i Nationell samverkansgrupp data och analys. 
Hur justeringen påverkar sjukvårdsregionens samverkan återstår att analysera och besluta. 

Aktuella fokusområden för den nationella samverkansgruppen är: 

• integrering av kvalitetsregisterarbetet i kunskapsstyrningssystemet 
• samspel på sjukvårdsregional och regional nivå mellan kvalitetsregister, registercentrum-

organisationer och NPO/RPO 
• regioners och kommuners gemensamma åtagande och finansiering av kvalitetsregister 

Forskarskola för nära vård 
I höst startar Region Östergötland en forskarskola för omställningen till nära vård i samarbete 
med Linköpings universitet, Region Kalmar län och Region Jönköpings län. Forskarskolan ska 
bidra till livskraftig forskning och stärka den vetenskapliga kompetensen inom nära vård.  

Medarbetare antagna till forskarutbildning med projekt inom nära vård och yrkesverksamma 
inom de tre regionerna eller en kommun i de tre länen är välkomna att söka till forskarskolan. 
För mer information kontakta Mats Ulfendahl, ordförande i styrgruppen för forskningsskolan 
och forskningsdirektör i Region Östergötland. 

På nya uppdrag 
• Linda Andlöw, Kirurgisk vård i Region Jönköpings län, är ny processledare för NPO pe-

rioperativ vård, intensivvård och transplantation 
• Susanne Lagergren Gross, ögonmottagningen i Eksjö, har nominerats som ledamot i NPO 

ögonsjukdomar 
• Jonas Lind, neurologisektionen i Jönköping, har nominerats som ledamot i NPO nervsy-

stemets sjukdomar 

Mer information 
Lägg gärna sjukvårdsregionens och kunskapsstyrningssystemets webbplats som favoriter i din 
webbläsare. Följ utvecklingen i det nationella samarbetet genom att prenumerera på nyheterna.  

• Sydöstra sjukvårdsregionen  
• Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 
• Prenumerera på nationella nyheter om kunskapsstyrning 

Om utskicket 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett nationellt eller sjukvårdsregionalt uppdrag i Nationellt 
system för kunskapsstyrning, och till dig som är verksamhetschef i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa god, jämlik och kunskapsbaserad vård 
där bästa tillgängliga kunskap används i varje möte mellan invånarna och hälso- och sjukvårdens 
medarbetare. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Mats Bojestig, ordförande i Regionsjukvårdsledningen 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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