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Inledning 

Maria Minich Karlsson hälsade välkommen till mötet och en presentationsrunda gjordes. 

Därefter gjordes en genomgång av dagens agenda, kunskapsrådens uppdrag, 

sjukvårdsregionens patientlöften och årshjul, se bildspel.   

Genomgång av remisser 

Charlotte Sand gick igenom aktuella remisser och de remisser som kommer den 15 

september inom nationellt system för kunskapsstyrning. Översikten av remisser 

uppdateras löpande och finns här. 

Årsrapport och handlingsplan 

Kunskapsrådens processtöd fick under sommaren i uppdrag att föreslå en modell för 

kontinuerlig uppföljning istället för årsrapporter, och därmed även ta fram nya 

instruktioner till programområdena för handlingsplaner och rapporter se över former 

och instruktioner för  RPOs handlingsplaner och årsrapporter. Ett förslag presenterades 

som innebär att word-mallen för handlingsplan och årsredovisning ersätts med en PPT-

översikt som användas löpande i RPOs arbete och för kontinuerlig uppföljning i KR. 

Kortfattat innebär förslaget att: 

 Handlingsplanen ska beskriva RPO/RSG:s aktiviteter och mål under kommande 

verksamhetsår. 

o Varje RPO/RSG utgår ifrån de nationella insatsområdena.  

o RPO ska därutöver bryta ner detta till sjukvårdsregionala patientlöften och 

fokusområden.  

Ex: Hur ska RPO/RSG arbeta konkret med aktiviteten för att nå målen? Vad 

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


 
kommer dessa nationella mål innebära för sjukvårdsregionen? Vad ska väljas ut? 

Ska ett pilotprojekt startas? Berörs andra RPO/RSG? Vilka indikatorer ska följas? 

Ska en sjukvårdsregional riktlinje skapas? Där vi gör olika – ska vi göra lika? 

 Handlingsplanen används som ett levande dokument med kontinuerligt 

uppföljning, i syfte att vid varje möte dela lägesbild. 

Deltagarna delades in i tre grupper för att diskutera förslaget. Synpunkter som lyftes: 

 Bra förslag som tar bort extraarbete 

 Bra att testa nya arbetssätt 

 Vissa RPO arbetar redan på liknande sätt där översiktsbilden används vid varje RPO 

möte för att följa upp status på de aktiviteter som ska genomföras 

 Vikt av att årligen få till en bra diskussion, följa upp mot målen måste bli tydlig 

 Önskemål att deadlines är tydliga 

 Patientlöften ska framgå tydligt.  

 Snyggare layout med framsida och mer information om RPO - delar med många.  

 Möjlighet att datummarkera dokumentet 

 Mått och mätetal? 

 Bra att ha kvar någon form av statusmarkör 

 Om det ska vara ett levande dokument, när ska det göras publikt, dvs publiceras på 

hemsidan? 

Fråga lyftes gällande hur RPO ska göra med årsrapporten för 2022? RSL har 

sammanträde 8/9 där en första redovisning av uppdraget lämnas och förslagen beskrivs. 

RSL stab återkommer efter det med fortsatt instruktioner för hur arbetet ska fortgå. 

Övrigt 

Inga övriga frågor. 

Nästa möte  

Den 10 november kl 14.30-16.00  

 

//Vid tangentbordet 

Charlotte Sand 

Processtöd KR kirurgi och cancer 


