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Mötesanteckningar Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

Datum 2022-05-05 

Plats Fysiskt möte, Hotell Högland, Nässjö 

Närvarande Magnus Persson, Maria Minich Karlsson, Anna Parke 

(ersättare ordf RPO ÖNH) Anna Österström RPO MD, 

Liselotte Joelsson (processtöd RPO MD, Cecilia 

Gunnarsson RPO sällsynta sjukdomar, Anna Fröberg 

(processtöd RPO tandvård) Ulrika Taléus (primärvård, 

digitalt) Ylva Böttiger. Tjänsteperson: Robert Ring, RÖ.  

 

Digitalt Catrin Fernholm, ordf Ögonsjukdomar 11-12 

 Cecilia Gunnarsson, ordf sällsynta sjukdomar 10-11 

 

Frånvarande Micael Edblom, RJL – tjänsteperson 

Jan-Erik Karlsson, RJL, tjänstperson 

Sofia Hartz, RKL 

Charlotte Lilja – processtöd sällsynta sjukdomar 

Pernilla Larsson Gran, ordförande tandvård, RÖ 

Lillemor Broling, processtöd Ögon 

 

1. Inledning och föregående möte 

Magnus hälsar alla välkomna. Kort presentationsrunda av samtliga deltagare. Flera 

frånvarande idag, några är med via länk hela eller delar av mötet.  

Magnus och Maria ger information om samverkansnämnden (SVN), 

Regionsjukvårdsledningen (RSL) patientlöften och kunskapsrådens uppdrag. Processtöd 

visar årshjul för 2022. Medskick: komplettera årshjul/information med ”när ska relevanta 

frågor/strategiska frågor lyftas in till RSL i årshjulet för att detta ska få genomslag/effekt 

för kommande år?”. Vad är viktigt att lyfta ifrån kunskapsrådet in i RSL kopplat till 

årsrapporterna? 

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  

2. RSL - återkoppling frågor 

Magnus informerar att nästkommande RSL är 1/6 och SN 3/6.  

Magnus drar kort information ifrån föregående RSL-sammanträdet. Anteckningar finns 

på: RSL_20220406_motesanteckningar.pdf (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Återkoppling på frågor som lyftes ifrån KR till RSL: 

- ERN – finns det en anledning till att sydöstra inte är representerade? 

Svar: Stefan Franzén kollar upp detta och återkopplar.  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/04/RSL_20220406_motesanteckningar.pdf
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- Delade anställningar:  

RSL: RSL ser en vinst att dela på en specialitet eller anställning, RSL ser att 

intresset ökar kring detta. Fortsatt bevakning.  

- Särläkemedel 

Svar: RSG läkemedel bör bjudas in för att diskutera liknande frågeställningar.  

- Vårdkompetensrådet 

Svar: Frågan togs upp i RSL. Ingen tydlig process för att lyfta frågor i 

vårdkompetensrådet är etablerad. 

Beslut: Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

3. Aktuella remisser 

Processtöd går igenom aktuella remisser/vårdförlopp/högspecialiserad vård som är 

aktuellt för KR.  

RSL staben gör alltid en sammanställning/sammanfattning av samtliga inkomna 

remissvar. Dessa hittas på följande sida, inkl mötesanteckningar ifrån RSL: 

Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remissprocessen i sydöstra samt översikt av 

pågående och lämnade remissvar: Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remisser, vårdförlopp, riktlinjer:  

SKR Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer 

 

4. Årsrapporter RPO  

RPO Sällsynta sjukdomar 

- Svårt att få utdata – jurister ej samspelta i landet 

- Svårt att få representant ifrån RKL gällande MDK, speciellt 

vuxenhabiliteringen. (Magnus tar med sig frågan) 

- Implementering av vårdriktlinjer – förbättringsområde.  

RPO Medicinsk diagnostik 

- Samrekrytering/anställning i sydöstra 

- Prio: IT lösningar som underlättar överföring och delning av bilder, att juridiska 

hinder minimeras.  

- På gång: avtal om sammanhållen journalföring i sydöstra.  

 

RPO Tandvård 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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- Ska privata vårdgivare ingå i RPO tandvård? Kompetensarbete – RKL saknas. 

(Magnus tar med sig frågan). 

Reflektion ifrån ÖNH: det är idag inte möjligt att läsa journaler ifrån tandvården – 

är det möjligt med gemensamt journalsystem? 

RPO Ögonsjukdomar 

- Önskemål om gemensam översyn/strategisk planering/översyn om resultatet 

ifrån nationella patientenkäten.  

- . Lära oss av varandra gällande Lex Maria anmälningar/utredningar? 

- Önskemål om möjlighet att dela/överföra bilder mellan klinikerna i sydöstra.  

RPO ÖNH 

- Önskemål om samverkan i sydöstra kopplat till ST 

- Ser en tydlig ökning av maligna hudförändringar. Samverkan med RPO hud.  

Generella medskick ifrån tjänstpersoner/forskningsrepresentant 

- Koppla patientlöften från handlingsplanen in i årsrapporten – skapar en röd tråd i 

arbetet som pågår i respektive RPO, hur kopplas arbetet till de uppsatta målen? 

- Varför är inte representant från klinisk farmakologi med i RSG läkemedel?  

Frågor att följa upp vid nästa KR 

- Representant ifrån RKL gällande MDK -vuxenhabiliteringen (Magnus) 

- RPO tandvård – kompetensarbete, RKL saknas.  

- Avtal om sammanhållen journalföring Medicinisk diagnostik.  

- RPO tandvård – omformering? 

- Strategisk översyn/lärande utav nationella patientenkäten 

- ST – ÖNH 

Önskemål/reflektioner efter dragning av RPO årsrapport:  

- Använda tiden bättre – vad är vi bra på och vad behöver vi bli bättre på samt hur 

kan vi hjälpa och nyttja varandras kompetens och erfarenhet i kunskapsrådet? 

Ex kortare dragning av det som varje RPO vill lyfta fram samt att KR ska vara 

ett forum för att komma framåt. Önskemål att även lyfta in 

primärvårdsperspektivet på ett tydligare sätt.  

 

 

 

5. Forskning 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
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Forskningspunkten diskuterades i helgrupp med Kunskapsråd medicin och akut vård. 

Separat redovisning av detta kommer.  
 

 

Nästa möte; digitalt sammanträde 20/9 kl 9.00–12.00.  

 

Vid anteckningarna,  

Maria Minich Karlsson, processtöd 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/

