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Stärkt samarbete  
för god och jämlik vård 
Som en del i pågående arbete att stärka det sjukvårdsregionala samarbetet ägnades största delen 
av Regionsjukvårsledningens möte 1 juni åt frågor om hur det ska genomföras. Ledamöterna 
analyserade samarbetsområden och tänkbara långsiktiga mål tillsammans med de tre regiondi-
rektörerna och Region Jönköpings läns HR-direktör.  

Områden att fördjupa och förstärka utifrån det gemensamma målet att leverera god och jämlik 
vård anses bland annat vara att 

• ta vara på invånarnas och patienternas egenkraft 
• attrahera och utveckla kompetenser 
• lära tillsammans och styra utifrån bästa möjliga kunskap. 

Resultatet av workshopen sammanställs av Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och åter-
kopplas efter sommaren. Stärkt samarbete var även en punkt på Samverkansnämndens möte 3 
juni. 

Tillgänglighet 
I arbetet med tillgänglighet och gemensam operationsplanering levereras nu löpande datauttag ur 
Cosmic som underlag för regionala programområden och kunskapsråden. Sammanställningarna 
visar bland annat möjligheter att hjälpas åt med gynekologiska och ortopediska operationer. 

Nya vårdförlopp, program och riktlinjer 
Sjukvårdsregionen har lämnat samordnade synpunkter på nationella vårdförlopp för långvarig 
icke-malign smärta och jättecellsarterit, nationella vårdprogram för hypertyreos och stensjukdom 
i övre urinvägarna, revideringar av vårdprogram för livmoderhalscancer, vaginalcancer och njur-
cancer samt nationella vårdriktlinjer för systemisk skleros, onormal blödning från livmodern, mi-
grän, munhälsa efter stroke och uppföljning av vuxna som vårdats på intensivvårdsavdelning.  

En översikt, länkar till remissversioner, instruktioner och mallar för att lämna synpunkter finns 
via sjukvårdsregionens webbplats: Samordnade remissvar (sydostrasjukvardsregionen.se)  
Nästa omgång remisser publiceras 15 september. 

Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan har nyligen godkänt sju nya nationella vårdför-
lopp: diabetes med hög risk för fotsår, grav hörselnedsättning, höftledsartros proteskirurgi, in-
flammatorisk tarmsjukdom (IBD), palliativ vård, schizofreni fortsatt vård och stöd samt varicer 
och venösa bensår. Sedan starten 2019 har 19 vårdförlopp blivit godkända med syftet att få en 
mer jämlik vård i landet. 

Nya riktlinjer för obesitas och adhd och autism 
Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för obesitas respektive adhd och autism engagerar flera 
regionala programområden. Sjukvårdsregionens remissvar samordnas av RPO endokrina sjukdo-
mar respektive RPO psykisk hälsa. 23 september anordnas sjukvårdsregionalt seminarium om 
riktlinjerna för obesitas och 7 november motsvarande om riktlinjerna för adhd och autism. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/


  2 (2) 
 
 
Nationell högspecialiserad vård 
Sjukvårdsregionen har lämnat samordnade svar på Socialstyrelsens förslag om högspecialiserad 
vård för områdena 

• barnintensivvård 
• ECMO vid primär respiratorisk svikt 
• högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar 
• interregionala intensivvårdstransporter. 

Implementering av kunskapsstöd 
Presentationer och stöd för implementering av nya kunskapsstöd finns på webbplatsen Kun-
skapsstyrning hälso- och sjukvård. Där finns även en rapport om regionernas införande av vård-
förlopp: Verksamhetsrapport personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 2021 

Återkoppling årsrapporter 
Vid sitt möte 1 juni fick Regionsjukvårdsledningen en sammanställning av de regionala pro-
gramområdenas årsrapporter för 2021. Rapporterna visar goda resultat och många exempel på 
framgångsrik samverkan, men vittnar också om gemensamma angelägna utvecklingsområden:  

• framskjuten vård på grund av pandemin 
• förmåga att attrahera och behålla kompetens 
• IT-stöd för säkrare och snabbare överföring av information 
• utveckla och implementera e-hälsa  
• implementera nationella kunskapsstöd med höga ambitioner. 

På nya uppdrag 
• Lina Jarledal Blom vikarierar som processtöd för RPO hälsofrämjande. 
• Tobias Ekenlie är sjukvårdsregionens representant i referensgruppen för horisontella pri-

oriteringar. 
• Fredrik Iredahl, Linköpings universitet, är ny forskningsrepresentant i kunskapsråd hälsa 

och rehabilitering. 

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://kunskapsstyrningvard.se/download/18.24f89a54180193cef7050ef4/1650367166843/Verksamhetsrapport-vardforlopp-2021.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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