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Mötesanteckningar Kunskapsråd Medicin och 
akutvård 5 maj 2022 
Datum: 2022-05-05    Tid: 09:00-15:00   Plats: Nässjö, hotell Högland.  

 

Närvarande 

 

Tjänstepersoner 

Karl Landergren ordf.    RKL 

Leni Lagerqvist processtöd  RKL 

Stefan Franzén    RÖ 

Eva-Lena Zetterlund   RÖ 

Agneta Ståhl   RJL 

Thomas Schön    LiU 

 

Ordf.  och processtöd Regionala programområden från följande 

RPO akut vård ordf. Anna Gunnarsson,  

RPO PIVOT ordf. Magnus Trofast 

RPO endokrina sjukdomar ordf. Elzbieta Partyka-Rut 

RPO reumatiska sjukdomar Eva Winqvist, processtöd Karin Sjöstedt 

RPO lung- och allergisjukdomar ordf. Helena Engström som deltog via video  

och processtöd Gunilla Persson på plats i Nässjö 

RPO hjärt- och kärlsjukdomar ersättare Sofia Lawesson Sederholm 

och processtöd Marie Gustafsson 

RPO infektionssjukdomar ordf. Maria Palmerus, som deltog via video 

 

Förhinder  

Annkristin Svensbergh   RKL 

Jan-Erik Karlsson   RJL 

Charlotta Larsdotter   Representant primärvård 

RPO nervsystemets sjukdomar  

 

Dagordning 

Inledning  

Ordförande Karl Landergren hälsade alla välkomna och en kort presentation gjordes. 

Han delgav även en kort sammanfattning från RPO / RSG Utvecklingsdagen den 3 maj, 

där de närvarande från RPO bland annat gavs möjlighet att skapa kontakter och bygga 

relationer mellan RPO, men även med de RSG (regionala samverkansgrupper) som 

närvarande. Dokumentation från dagen finns att läsa på den gemensamma hemsidan, 

följ länk.  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/ 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/natverk-for-processtod/
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Aktuellt  

Med stöd av bildspel informerade Karl kort om följande; 

Samverkansnämnden (SVN) med betoning att det är samverkan och att det faktiska 

ansvaret och beslut tas av varje region. Aktuella områden är Årsredovisning, regionavtal 

och yttranden som Nationell högspecialiserad vård (NHV) läs mer på hemsidan, där 

mötesanteckningar från SVN publiceras. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/ 

Regionsjukvårdsledning (RSL) 4/4 Eksjö, där följande områden stod i fokus; 

o Forum Sydost 

o Stärkt gemensamt arbete i sjukvårdsregionen 

o Kompetensbehov och möjlighet till gemensamma tjänster inom SÖSR, som ex. 

har man gemensamt ansvarat för rekrytering processtöd till ett av våra 

värdområden nationellt, en farmaceut som stöd för upphandling av läkemedel. 

o Som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i NPO Nervsystemets 

sjukdomar nomineras Jonas Lind, Överläkare och sektionschef neurologi på 

Länssjukhuset Ryhov. 

o Sjukvårdsregionala Donationsverksamheten SÖSR Eva Ahlgren 

Information kring årshjul och aktuella remisser gavs dessutom, bildspel se bilaga 1  

 

Redovisning årsrapporter  

Respektive ordförande eller utsedd ersättare gav en summerad information baserad på 

de skriftliga redovisningar av årsrapporter som lämnats in av RPO.  

Länk till den gemensamma hemsidan där samtliga årsrapporter publiceras. 

Till dessa mötesanteckningar bifogas de bildspel som respektive RPO tog stöd av i 

samband med redovisningen. I samband med redovisningen gav möjlighet till reflektion 

och frågor från övriga mötesdeltagare. 

RPO PIVOT, ordförande Magnus Trofast  

RPO:et som är ett av de nybildade, fick i och med pandemin en rivstart. Magnus 

beskriver nuläget med att den fysiska återhämtningen ligger i fas, men att det råder en 

kvarstående psykisk trötthet, kollegorna har många upplevelser att bearbeta. Den 1 juli 

2022 kommer en ny lag avseende donation att träda i kraft. RPO har diskuterat frågan 

och deras dialoger pågår med målet att hitta former för att hantera de nya lagkraven i 

praktiken. 

Bristen på personal angavs och ett medskick för övriga mötesdeltagarna var att bristen 

på personal sannolikt kommer att utgöra vårdens nästa pandemi. 

 

RPO akut vård, ordförande Anna Gunnarsson 

RPO började tidigt med att etablera olika RAG för att kunna hantera den spridning av 

frågor som RPO får. Följande RAG finns a) trauma, b) prehospital vård och c) 

akutmottagning och redovisning gav en rapport från var och en. De tre regionerna har 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/arsrapporter/
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alla hög omsättning av personal, vilket påverkar kontinuiteten och möjligheten för 

gruppen att planera långsiktigt. 

 

RPO endokrina sjukdomar, ordförande Elzbieta Partyka-Rut 

Ett RPO som har höga ambitioner, men som sedan flera år tillbaka brottas med bristen 

på endokrinologer. I redovisning beskrivs gruppens arbete med att finna balans mellan 

ambitionsnivån och vad som är rimligt att genomföra inom ramen för RPOs uppdrag. 

Den tekniska utvecklingen och möjligheterna till att förbättra vården för de som har 

diabetes går fort fram vilket kräver att personalen ges förutsättningar att följa den. En 

annan utveckling som noteras är att alltfler läkemedelsbehandlingar ger 

hormonstörningar. Det är inte osannolikt att områdena diabetologi och endokrinologi 

framöver kommer att hanteras som två olika medicinska specialiteter, där primärvårdens 

involvering avseende diabetes förväntas öka. 

 

RPO reumatiska sjukdomar ordf. Eva Winqvist 

Inleder med att ange att goda exempel på hur patientlöftena inom sydöstra 

sjukvårdsregionen kan tillämpas. I RPOs fall genom att införa vårdförlopp RA del 1, 

1:året av processen. 

• Bättre tillgänglighet, diagnostik och behandling för RA pat 

• Bättre delaktighet och information 

• Jämlik vård, patientsäkerhet och hälsofrämjande insatser 

RPO reuma är ett bra exempel på att man från tre regioner kan ta sig an vårdförloppets 

innehåll och driva införandet regionalt och sjukvårdsregionalt. Samtliga regioner har 

dessutom arbetat strukturerat stöd genom att ta fram remissmallar i Cosmic. 

Under denna redovisning fördes en diskussion kring standardiserad vård vs 

personcentrerad vård, dessa två arbetssätt får inte ta ut varandra. Vem får bestämma och 

avgöra när vårdförlopp ska följas vs. när det är relevant att ta avsteg? Professionen 

upplever detta som svårt samt att det finns risk att misstro och låg tillit till nationellt 

framtagna underlag kan växa.  

Förslag att man som RPO noterar när man gör avsteg, detta för att få underlag till 

fördjupad analys samt möjliggöra utveckling. 

 

RPO hjärt- och kärlsjukdomar, ersättare Sofia Lawesson Sederholm 

Sofia presenterar sig som ersättare då nuvarande ordf. för RPO hade förhinder att 

närvara. Detta RPO som besitter en lång erfarenhet av samverkan inom sydöstra letar 

just nu efterträdare till Jan-Erik, nuvarande ordförande. RPO vill lyfta värdet av att ha 

en sammansättning i gruppen där både verksamhetschefer och kliniska aktörer kan 

mötas för att skapa förbättringar. Gruppen har sedan en tid arbetat med RPO 

rehabilitering för att tillsammans skapa förutsättningar till en förbättrad rehabilitering. 

En annan viktig samarbetspartner för att processerna kopplat till hjärt- och 

kärlsjukdomar ska fungera är primärvården, där en högre grad av samverkan önskas. 
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RPO infektionssjukdomar, ordförande Maria Palmerus 

Maria som deltog via videolänk redogjorde för att deras RPO likt PIVOT är ett av de 

nybildade och att även de fick en rivstart. Pandemin ställde krav på samverkan och 

snabba beslut tillika skap likvärdig vård med stöd av likvärdiga kunskapsstöd. All RPO 

och kunskapsstyrningen i stort har att lära av detta, ibland kanske vägen till samverkan 

och lika vård tillämpat onödigt långa och tidskrävande processer. Kommande områden 

att hantera inom RPO är Hepatit C och vårdförlopp Sepsis. 

 

RPO lung- och allergisjukdomar, ordförande Helena Engström 

RPO som sedan en tid valt att bilda tre RAG som stöd för att kunna driva utvecklingen 

inom sydöstra sjukvårdsregionen.  

a) RAG lungfibros som under året bla. Haft utbildningsmöten samt tagit fram en 

provtagningsmall för immunsupprimerade och antifibrotiska läkemedel.  

b) RAG allergi som fortsatt bara finns till namnet, men som pga. pandemins 

prioriteringar inte startat med det sjukvårdsregional arbetet. 

c) RAG lungcancer, som dessutom är en RCC-grupp, där det finns multiprofessionell 

sammansättning och där även cancerrehabilitering ingår. 

Inom detta RPO är läkemedelsbehandlingen central och här där utvecklingen går mot att 

läkemedel som komplement till syrgas alternativt ersätta syrgas. 

Karl Landergren tackade samtliga RPO för väl genomförda insatser under 2021, han lät 

även meddela att RPO Nervsystemets sjukdomar hade förhinder att närvara.  

 

Forskning 

I samband med redovisningen av årsrapporter hade berörda RPO inom Kunskapsråd 

”diagnostik och sinnen”, ”medicin och akut vård” och ”kirurgi och cancer” fått i uppgift 

att besvara ett antal frågor som stöd för att kartlägga nuläge med målet att 

vidareutveckla och involvera forskningen.  

Kunskapsrådens forskningsrepresentanter gav återkoppling på de svar som inkommit 

från RPO. Dialog kring svaren och forskningens nuvarande del inom 

kunskapsstyrningen samt hur den framåt ska bli en naturlig del i arbetet frågor kopplat 

till forskning gjordes i storgrupp. 

Resultat 

• Forskningsstrukturen finns 

• Forskningsöversikt saknas ffa inom vissa specialiteter  

• Allt som görs måste synliggöras för att vara en naturlig del i den kliniska 

vardagen.  

• Återkoppling finns, men idag finns ett stort gap mellan forskning och klinisk 

verksamhet.  

Ex. på aktiviteter som görs är spridning av vetenskapliga artiklar, intern 
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information om pågående forskning viss form av lokala utbildningsdagar och 

”Regiondagar. 

• Det finns ett större antal forskningsområden med stark sjukvårdsregional 

förankring. 

• Det finns behov och förslag på fler områden att forska inom. 

Se även bilaga sammanställning av inkomna svar på forskningsfrågorna. 

 

Avslutning 

Mötesdeltagarna gavs möjlighet till en kort reflektion på att ha en gemensam 

eftermiddag, reflektionerna var genomgående positiva. Ett medskick var att samverkan 

mellan RPO och Kunskapsråden kan utvecklas än mer, bra med olika TEMA att ha 

fördjupad samverkad kring. 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades. 

 

Leni Lagerqvist processtöd 


