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1. Inledning  

Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet. Sibylle Loo, sjukhuschef, Västerviks 

sjukhus, som är ny i gruppen hälsades extra välkommen. 

Genomgång av agenda, Sydöstra sjukvårdsregionens organisation och uppdrag för KR 

och RPO, föregående anteckningar och aktuellt utifrån nationell högspecialiserad vård, 

nationella riktlinjer, remisser, se även bildspel Presentation.  

Reidar informerade om OECI – ackreditering av cancerforskning, utbildning och vård 

vid universitetet, universitetssjukhuset och Region Östergötland. Mål - Bygga 

Europeiskt cancernätverk för att optimera alla delar av cancervården genom samarbete. 

Presentation av verksamheten förbereds inför OECI-möte i Valencia i juni. En 

arbetsgrupp finns, en tydlig ledningsstruktur behöver fastställas för det fortsatta arbetet. 

Studiebesök är inplanerat 9 juni till Oslo Comprehensive cancer center, intresserade är 

välkomna att följa med. Mer information om OECI och Region Östergötlands process 

för medlemsansökan finns i bildspel Presentation. 
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2. Redovisning av RPOs årsrapporter 2021. 

Översikter av respektive RPOs årsrapport finns i bildspel Presentation och 

årsrapporterna finns på sjukvårdsregionens hemsida.  

 

Generella utmaningar för RPO handlar bland annat om: 

 2021 har liksom föregående år präglats till stor del av covid-19 pandemin. 

 Öka patientdelaktigheten i utformning och utveckling av vården, liksom att få en 

högre svarsfrekvens och patientinvolvering i enkäter.  

 De RPOer som är relativt nystartade anger att det tar tid att hitta arbetsformer för 

kunskapsstyrningen och det finns behov att diskutera hur olika stödstrukturer är 

kopplade till RPO, tex vad gäller att ta fram underlag till handlingsplaner och 

årsrapporter.  

 Behålla och attrahera kompetens, men också svårigheter att kunna bidra med 

medarbetare och kompetens i arbetsgrupper, sakkunniggrupper, 

vårdprogramsgrupper på både lokal, regional och nationell nivå, samt hantera 

remissflöden. 

 Önskvärt att RSL tar ett samlat tag om olika utmaningar och bekymmer och har 

en tydlig styrning av frågor som uppstår, tex upphandling, medicinteknisk 

utveckling och tydligare samarbete att införa ny teknik, men också sätter tryck 

på behovet utbilda fler specialistsköterskor, såsom OP sköterskor. 

 Framskjuten vård. 

 Utveckling och implementering av olika lösningar inom e-hälsa och behovet av 

verksamhetsnära IT stöd. 

 En åldrande befolkning som ställer ökade krav på sjukvården. 

 Samordning av regionernas och kommunernas insatser. 

 

3. Återkoppling på frågor kopplat till forskning  

Johan Söderholm beskrev Mål och strategidokument för universitetssjukvården i 

sydöstra sjukvårdsregionen 2020-2025. I strategin ingår att RPO är pådrivande i 

kunskapsstyrning genom andras och egen forskning. Detta är också bakgrunden till att 

det nu finns universitetsrepresentation i KR. Johan gick igenom en sammanställning av 

RPOs forskningsområden, vilka framgår i bildspel Presentation.  

Därefter fördes diskussion om vilken roll RPO kan spela för att stimulera och utveckla 

klinisk forskning inom SÖSR? 

 Vision att alla patienter ska ingå i studie. Standardiserad vård är den bästa 

vården och när vårdprocesser implementeras och arbetssätt blir mer lika går det 

också att följa upp på liknande sätt.  

 Viktig fråga, men behöver också lyftas i NPO.  

 Forskningsrepresentationen i NPO behöver säkerställas, eftersom det är på 

nationell nivå som vårdprogram och vårdprocesser tas fram. Mötesformer 

behöver identifieras där NPO, RPO och universiteten kan formulera och driva 

forskningsfrågor.   

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/arsrapporter/
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 RPO behöver stimulera forskning och RAG ges förutsättningar att bedriva 

forskningen, eftersom det är de som är specialiserade inom sina 

områden/processer.  

 Önskvärt, om möjligt, att ta fram en översikt av forskning för de ingående RPO i 

KR. Risken är dock att den kan bli inaktuell ganska fort. 

 

4. Övrigt, summering och reflektioner  

Syftet med årsrapporterna diskuterades och det är viktigt att det är meningsfullt för RPO 

så att arbetet inte blir administrativt betungande. Alla är överens om att det finns ett 

stort värde i ta fram årsrapporter och framförallt att lyssna på varandras presentationer. 

En vidare dialog om arbetet med Nära vård behöver föras framöver  

Samordnade upphandlingar fungerar fortfarande inte optimalt, och det innebär ofta 

temposänkning för RPO och verksamheterna. 

Det finns mycket aktiviteter inom forskning och bra att visa upp vad som pågår. 

Remisshantering - är det möjligt att ”tagga” i remissen vilka som är berörda, och inte 

skicka till alla grupper?  

5. Avslutning 

Ordförande tackade för deltagarnas engagemang och avslutade mötet. 

 

Vid anteckningarna/ Charlotte Sand 


