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Mötesanteckningar Regionsjukvårdsledningen i 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Tid 2022-06-01, kl. 10.00-16.30 

Plats Landshövdingerummet, Herrgården Ryhov och Sommen, plan 6 hus D2 Ryhov 

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   Region Östergötland  

 Ninnie Borendal Wodlin   US, Region Östergötland 

 Stefan Franzén   Region Östergötland  

 Annica Öhrn   Region Östergötland  

 Reidar Källström   Region Östergötland  

 Karl Landergren    Region Kalmar län 

 Johan Rosenqvist   Region Kalmar län  

 Magnus Persson   Region Kalmar län    

 Sofia Hartz    Region Kalmar län  

 

Adjungerade Agata Rukat punkt 2  Region Jönköpings län 

 Conny Thålin punkt 2  Region Jönköpings län 

 Jonatan Vincent punkt 6  Region Jönköpings län 

 Johan D Söderholm punkt 12  US, Region Östergötland  

 Jane Ydman   Region Jönköpings län 

 Krister Björkegren, del av mötet  Region Östergötland 

 Ingeborg Eriksson, del av mötet  Region Kalmar län 

 Patrick Nzamba    Region Jönköpings län 

1. Inledning 

Mats Bojestig hälsar alla välkomna och en presentationsrunda görs. 

2. Workshop – Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Annica Öhrn inleder med en bakgrund av samverkansarbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen och 

det arbete som gjorts hittills utifrån det uppdrag som RSL gav den 7 september 2021 avseende 

ett stärkt gemensamt arbete i sjukvårdsregionen. Vidare presenteras upplägg och mål med 

dagens workshop. 

Ett flertal gruppdiskussioner förs i fråga om tänkbara områden för stärkt samarbete, fortsatt 

process och konkreta uppdrag för att gå vidare i arbetet. 
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Se även bilaga punkt 2.  

Konklusion 

RSL tackar Agata Rukat och RSL AU för en väl genomförd workshop och ser mycket positivt 

på det arbete som gjorts inom stärkt samverkan och den fortsatta processen. RSL ser fram emot 

att ta del av sammanställningen från workshopen för att med detta som underlag gå vidare med 

formulering av konkreta uppdrag i det fortsatta arbetet. 

3. Gemensamt tillgänglighetsarbete 

Martin Takac, Ninnie Borendal Wodlin och Johan Rosenqvist redogör för framtagen rapport 

över väntande inom Sydöstra, fördelat på region och medicinskt verksamhetsområde. Den 

struktur för datauttag som tagits fram möjliggör ett underlag i det gemensamma 

tillgänglighetsarbetet som följs löpande. Underlaget ligger till grund för uppdrag kring konkreta 

patientflöden och skickas löpande till RPO. 

Konklusion 

RSL tackar och ser mycket positivt på den struktur för datauttag som arbetats fram och det 

arbete som görs gemensamt på tillgänglighetsområdet inom Sydöstra sjukvårdsregionen. RSL 

ser fram emot att följa utvecklingen av detta arbete.  

4. Från regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 

Aktuella remisser 

Susanne Yngvesson informerar om aktuella remisser som hanteras samordnat inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen där följande är under handläggning: 

 Socialstyrelsen: Nationell högspecialiserad vård, 4 områden och Nationella riktlinjer, 1 

område 

 Nationellt system för kunskapsstyrning, 12 områden  

Se även bilaga punkt 4. 

Kommande remiss avseende Nationella riktlinjer för adhd och autism publiceras i oktober. 

Diskussion förs kring behovet av ett bredare samhällsperspektiv i remisshanteringen. 

Konklusion 

RSL ger ett medskick till arbetet med Nationella riktlinjer för adhd och autism om vikten av att 

utöver remisshanteringen också genomföra ett djupare utbildningsseminarium ur ett 

samhällsperspektiv för att tydligt belysa detta perspektiv i det vidare arbetet. 

 

Ordnat införande Medicinsk teknik  

Susanne Yngvesson informerar om pågående arbete med processbeskrivning för ordnat 

införande av Medicinsk teknik och med att öka RPOs delaktighet. Diskussion förs kring 

områdets komplexitet.  
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Nära vård 

Utifrån Samverkansnämndens möte den 24-25 mars pågår ett arbete med att ta fram förslag för 

hur arbetet och utvecklingen som sker inom ramen för Nära vård kan följas. RSL AU har 

löpande kontakt med utsedda tjänstepersoner i arbetet. 

 

RSG Metoder för kunskapsstöd 

Susanne Yngvesson informerar kort om pågående arbete med uppdrag och bemanning för RSG 

Metoder för kunskapsstöd. 

5. Beslutade vårdförlopp 

Stefan Franzén och Karl Landergren informerar kort om beslutade yttranden för vårdförlopp 

inom nationellt system för kunskapsstyrning avseende epilepsi och sömnapné barn. 

6. Avtalsbelopp 2023 

Jonatan Vincent informerar om avtalsmodell i Sydöstra sjukvårdsregionen och framräknade 

avtalsbelopp för 2023. Grundprincipen är att de ekonomiska spelreglerna inte ska försvåra 

patientrörligheten. Modellen har en fast och en rörlig del (65/35) och baseras på ett genomsnitt 

av de tre senaste åren, vilket gör den stabil och hållbar över tid. Modellen inkluderar inte t.ex. 

primärvård. 

 RJL till RÖ RKL till RÖ RÖ till RJL RKL till RJL RÖ till RKL RJL till RKL 
Fasta avtal 351 910 283 239 29 985 5 850 12 510 10 402 
Briva (brännskador) 8 717 6 456     

Summa Fast del 2023 360 627 289 695 29 985 5 850 12 510 10 402 
Fast del 2022 331 560 262 933 28 217 4 958 12 135 10 853 
Briva 2022 8 294 6 143     

Summa Fast del 2022 339 854 269 076 28 217 4 958 12 135 10 853 
Förändring 6,1% 7,7% 6,3% 18,0% 3,1% -4,2% 
Tillkommer beräknad rörlig del med 35 % 

Gemensamt DRG 1,0-pris 78 114 kr (+11,7 %) 

Se även bilaga punkt 6. 

Konklusion  

RSL ställer sig positiv till förslag om avtalsbelopp 2023. Beslut om avtalsbelopp tas vid 

Samverkansnämndens möte den 3 december 2022. 

7. Samverkansnämnden 

Agenda 3 juni 

Susanne Yngvesson redogör för agenda inför Samverkansnämndens möte den 3 juni. 

8. Läkemedelsstrategi Sydöstra sjukvårdsregionen 
Susanne Yngvesson informerar om pågående process och utgångspunkter för att ta fram en 
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sjukvårdsregional läkemedelsstrategi. Enligt tidplan för ärendet kommer information att ges på 

RSL den 8 september och beslut fattas i Samverkansnämnden den 30 september.  

9. Kunskapsstyrning framtidsplan och budget nationellt 
Mats Bojestig informerar om framtaget förslag avseende framtidsplan och budget för Nationellt 

system för kunskapsstyrning. Diskussion förs gällande förslaget och vikten av 

kunskapsstyrningssystemet i ett vidare perspektiv. 

Konklusion 
RSL och RD ställer sig tydligt bakom förslaget och vill betona vikten av att detta arbete görs på 

nationell nivå. 

10. Villkor för användning av kunskapsinnehåll Nationellt system för 
kunskapsstyrning 
Mats Bojestig informerar om framtagna villkor för användning av kunskapsinnehåll inom 

Nationellt system för kunskapsstyrning. Diskussion förs och RSL lämnar medskick inför beslut i 

HSD-nätverket på fredag. 

Konklusion 
RSL ställer sig bakom förslaget om villkor för användning av kunskapsinnehåll i stort men ser 

behov av att genomföra en fördjupad utredning avseende villkor för tredje parts användning av  

regionalt innehåll innan beslut fattas i denna del. 

11. Kunskapsråd (KR) 

Medskick från årsrapporter RPO 

Karl Landergren, Reidar Källström och Magnus Persson redogör för sammanställda medskick 

från RPOs årsrapporter.  

Diskussion förs gällande nuvarande struktur för återkoppling och dialog med RPO. 

Se även bilaga punkt 11. 

Konklusion 

RSL ser ett behov av att se över nuvarande struktur för återrapportering från RPO, för att få en 

närmare och mer löpande dialog. Utveckling av en bredare struktur för datauttag och 

tillgänglighetssiffror i Sydöstra sjukvårdsregionen inom ytterligare områden lyfts som en 

förutsättning för att möjliggöra en mer kontinuerlig diskussion med RPO. 

12. Högspecialiserad vård 

Stefan Franzén och Johan D Söderholm ger aktuell information om nationell högspecialiserad 

vård samt redogör för förslag till yttranden avseende remissförslag från Socialstyrelsen inför 

beslut av nationell högspecialiserad vård för nedan områden. 

 Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar 

 ECMO vid primär respiratorisk svikt 

 Barnintensivvård 

 Interregionala intensivvårdstransporter 
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Beslut fattas på Samverkansnämndens möte den 3 juni.  

Se även bilaga punkt 12. 

Mer information om Nationell högspecialiserad vård finns på Socialstyrelsens hemsida. 

Konklusion 

RSL ställer sig bakom framtaget förslag till yttrande avseende beslut av nationell 

högspecialiserad vård inför beslut i Samverkansnämnden. 

13. Övriga frågor 

Reidar Källström informerar kort om pågående arbete med ansökan om ackreditering enligt The 

Organization of European Cancer Institutes (OECI). I KR Kirurgi och cancer har önskemål om 

medverkan av representanter från Region Kalmar län och Region Jönköpings län uttryckts. 

Erbjudan om medverkan finns och tas med som information till respektive region.  

14. Avslutning 

Stefan Franzén medverkar idag vid sitt sista möte med RSL. Stefan tackas för allt arbete som 

han gjort och bidragit till inom Sydöstra sjukvårdsregionen under åren.  

Ordföranden tackar samtliga och avslutar mötet kl. 16.30. 

 

 

Vid anteckningarna 

Nathalie Bijelic Eriksson 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/

