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1. Inledning och föregående möte 

Magnus hälsar alla välkomna. Kort presentationsrunda av samtliga deltagare. Flera 

frånvarande idag, några är med via länk hela eller delar av mötet.  

Magnus och Maria ger information om samverkansnämnden (SVN), 

Regionsjukvårdsledningen (RSL) patientlöften och kunskapsrådens uppdrag. Processtöd 

visar årshjul för 2022. Medskick: komplettera årshjul/information med ”när ska relevanta 

frågor/strategiska frågor lyftas in till RSL i årshjulet för att detta ska få genomslag/effekt 

för kommande år?”. Vad är viktigt att lyfta ifrån kunskapsrådet in i RSL kopplat till 

årsrapporterna? 

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  
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2. Årshjul, RSL och återkoppling i frågor 

Maria går igenom årshjul. 

Återkoppling i frågor: Cecilia – brist på läkare, ny person på plats i Kalmar.  

MD: representation ifrån Kalmar är löst.  

ERN: Magnus inte fått någon feedback kring detta. 24 grupperingar. Alla andra 

sjukvårdsregioner är representerade förutom sydöstra.  

Magnus informerar att nästkommande RSL är 221027-221028.   

Magnus drar kort information ifrån föregående RSL-sammanträdet. Anteckningar finns 

på: Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Återkoppling på frågor som lyftes ifrån KR till RSL: 

- ERN (European reference network) – finns det en anledning till att 

sydöstra inte är representerade? 

Svar: Magnus väntar på svar om detta.   

- Delade anställningar:  

RSL: RSL ser en vinst att dela på en specialitet eller anställning, RSL ser att 

intresset ökar kring detta. Fortsatt bevakning.  

Medskick ifrån Magnus: i flera sammanhang kan en pensionavgång lösas med 

att personen blir sk Senior advisor, att kunskapen fortsatt tas tillvara i 

verksamheten/regionen/sjukvårdsregionen. RSL ska ha ett kunskapsseminarium 

för politiker senare i höst, början av 2023.  

- Särläkemedel 

Svar: Magus hänvisar till informationen ifrån RSL gällande frågan och ”öppna 

jämförelser sydöstra”.  

Medskick ifrån Cecilia G, sällsynta sjukdomar: vid ex genterapi, särläkemedel. För 

sällsynta sjukdomar så hanteras frågan olika i sydöstra. Cecilia berättar om exempel när 

familjer flyttar till ex Kalmar där ersättning ges för läkedmedel. Kan vi tänka lika? 

Sofia Hartz tar med frågan till läkemedelsenheten.  

 

Beslut: Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

3. Aktuella remisser 

Processtöd går igenom aktuella remisser/vårdförlopp/högspecialiserad vård som är 

aktuellt för KR.  

RSL staben gör alltid en sammanställning/sammanfattning av samtliga inkomna 

remissvar. Dessa hittas på följande sida, inkl mötesanteckningar ifrån RSL: 

Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remissprocessen i sydöstra samt översikt av 

pågående och lämnade remissvar: Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remisser, vårdförlopp, riktlinjer:  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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SKR Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer 

 

4. Handlingsplaner RPO inkl kompetensinventering 

RPO Sällsynta sjukdomar 

- Cecilia blir ny ordförande för NPO sällsynta sjukdomar. 

- Cecilia önskar hjälp att sprida PWS, prader willis syndrom till andra RPO, 

patienter är utspridda i hela länet. 

- Utmaningar: dela data, implementera vårdriktlinjer, särläkemedel.  

 

RPO Medicinsk diagnostik 

- RPO MD har utökat med en labchefsgrupp och en röntgenchefsgrupp som stärkt 

samhandlingsmöjligheterna inom respektive specialistområde.  

- Etablerat 11 RAG.  

- Prio: IT lösningar som underlättar överföring och delning av bilder, att juridiska 

hinder minimeras.  

- På gång: avtal om sammanhållen journalföring i sydöstra.  

- Inventering av kompetensförsörjningsbehov är gjort. Klinisk kemi har haft ökat 

stöd och bemanning över regiongränserna under sommaren.  

- Utmaningar: behov av utökat samarbete och formella ställningstaganden inom 

kompetensförsörjning. Förutsätter IT lösningar som stödjer säkrare och snabbare 

överföring/delning av information och bilder inom SÖSR.  

 

RPO Tandvård 

- Implementering av nya nationella riktlinjer för tandvård – fyra SÖSR 

seminarium planeras.  

- Pågående kompetenssamarbete mellan Östergötland och Jönköping. Kalmar ej 

med i dagsläget. Magnus och Sofia tar med sig frågan.  

- Undersökning av 400 st rotfyllningar, kan resultera i ny metod.  

- Svårt att nå ut med kunskapsstyrningsorganisationen. Magnus tar med sig 

frågan.  

RPO Ögonsjukdomar 

- Blinda patienter har nu fått synen tillbaka tack vare ett implantat baserat på ett 

protein från grishud. https://tv4play.se/program/nyheterna/blinda-f%C3%A5r-

synen-tillbaka-med-hj%C3%A4lp-av-grishud/13789138  

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
https://tv4play.se/program/nyheterna/blinda-f%C3%A5r-synen-tillbaka-med-hj%C3%A4lp-av-grishud/13789138
https://tv4play.se/program/nyheterna/blinda-f%C3%A5r-synen-tillbaka-med-hj%C3%A4lp-av-grishud/13789138
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- Utmaningar: Identifiering av kvalitetsmått.  

 

RPO ÖNH 

- 5 st RAG.  

- Ökning av tungbandsklipp, behov av att synka riktlinje och samordning sker 

med NPO, RPO Stockholm.  

- Utmaningar: administrativt stöd, stöd med stora vårdprogram, IT och 

bilddelning.  

Frågor att följa upp vid nästa KR 

- Sällsynta sjukdomar: särläkemedel, genterapi, samsyn i SÖSR? 

- RPO tandvård – kompetensarbete, RKL saknas.  

- RPO tandvård – kunskapsstyrningsorganisationen 

- ERN – uppdatering om European reference network.  

- Kompetensförsörjning 

 

Nästa möte; digitalt sammanträde 23/11 kl 9-12  

 

Vid anteckningarna,  

Maria Minich Karlsson, processtöd 

http://www.sydostrasjukvardsregionen.se/

