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Inspirerande dialoger  
och nya kontakter 
 
Trots trånga lokaler och hög volym tyckte 85 procent som svarat på utvärderingen att Syd-
östra sjukvårdsregionens utvecklingsdag i Nässjö 3 maj var bra eller mycket bra. 
 
– Dagen gav inspiration och energi för fortsatt arbete och nya relationer med representanter från 
samverkansgrupperna, skriver en av deltagarna i sin utvärdering. Den gav förståelse för att vi be-
höver vara ödmjuka inför det komplexa system vi försöker få ihop, och att det tar tid. Det är vik-
tigt att vi utvecklar tillsammans. Om vi ska komma vidare måste vi kroka arm istället för att för-
söka driva saker själva. 
 

 
 
Regionsjukvårdsledningens ordförande Mats Bojestig om utvecklingen av regionernas  
samarbete kring kunskapsstyrning. 
 
Utvecklingsdagen samlade drygt 60 deltagare från programområden, samverkansgrupper och 
regionledningar. Den innehöll flera dialogpass där programområden och samverkansgrupper fick 
utrymme att möta varandra. Tema för programområdenas dialoger var kvalitet, tillgänglighet 
kompetens, samverkan, kunskapsstyrning och olika åldersperspektiv.  
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Fokus på resultaten 
I sin inledning betonade Mats Bojestig, ordförande i Regionsjukvårdsledningen, vikten av att 
vårdenheterna kontinuerligt och ofta talar om sina kliniska resultat. 
 
– Systemet är på plats på nationell och sjukvårdsregional nivå. Nu gäller det för regionerna att ta 
vara på samarbetet på hemmaplan. Nu gör vi sådant som vi tidigare gjort var för sig i våra re-
spektive organisationer. Vi hjälps bland annat åt att samordna utvecklingen av kvalitetsregister 
och kunskapsunderlag till journalsystem. 
 
Vid summeringen av dagen konstaterar Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region 
Kalmar län, att det är svårt för en liten region att vara bra på allt. Han värdesätter de korta av-
stämningar som de tre regionernas sjukvårdsledningar etablerade under pandemin och fortfa-
rande har varje vecka. 
 
– Den här dagen visar att det finns mycket kunskap och mycket kraft i våra regioner, sa Magnus 
Persson, ordförande i Kunskapsråd diagnostik och sinnen. Om vi ska fortsätta vara framgångs-
rika måste vi fortsätta bygga relationer. Det måste vara lätt att kontakta varandra. Vi behöver 
veta vilka som kan bidra med vad. 

Hur blir det bättre för patienterna? 
Micael Edblom, ordförande i Kunskapsråd hälsa och rehabilitering, ser gärna fortsatt arbete med 
övergångarna mellan verksamheter, regioner och andra huvudmän: 
– Vi behöver vara i flera olika sammanhang och även visa hur samarbetet blir bättre för patien-
terna, sa han. Det räcker inte att arbeta i stuprör i programområdena. 
 
Karl Landergren, ordförande i Kunskapsråd medicin och akut vård, lyfter vikten av att inte bara 
ta hand om det som kommer från nationell nivå utan också använda det sjukvårdsregionala sam-
arbetet för frågor och problem som vi själva väljer att hantera tillsammans.  
 
Dialogerna visade både bredd och djup i samverkan, men också oro att inte räcka till och frågor 
om hur verksamheterna ska hantera alla rekommendationer och krav på förbättringar. 
 

 
 
Malin Rosander, Robert Valtersson, Maria Palmérus, Johan Cederlund och Annika Asketun. 
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Annette Johansson och Susanne Almers. Till höger: Anna Centerhed och Ulrika Stefansson. 
 

   
 
Johan Rosenqvist och Martin Lindfors. Till höger: Andreas Persson, Christina Petersson och 
Micael Edblom. 
 
Samverkansgruppernas korta presentationer finns att hämta på sjukvårdsregionens webbplats till-
sammans med Mats Bojestigs beskrivning av regionernas mål och strategier för samarbetet med 
kunskapsstyrning. Förbättringsförslag, synpunkter och dokumentation från gruppdialogerna har 
lämnats till kunskapsråden och Regionsjukvårdsledningens stab. 
 
Nätverk för processtöd (sydostrasjukvardsregionen.se) 

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 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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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 
 
Kunskapsråd och Regionsjukvårdsledningen 
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