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Mötesanteckningar Kunskapsråd Hälsa och 
rehabilitering 

Tid: 2022-09-13 kl. 9 – 12 

Plats: Digitalt möte   

  

Närvarande  

Tjänstepersoner 

Micael Edblom, ordf.   RJL 

Susanne Yngvesson   RJL, från kl. 10.30 

Marie Gustavsson, processtöd RJL 

Niklas Fögher   RKL 

Mats Petersson   RKL 

Tobias Ekenlie   RÖ 

Annica Öhrn   RÖ  

 

LiU-representant 

Fredrik Iredahl 

 

Ordförande regionala programområden 

Petra Hornstra, RPO Barn och ungdomars hälsa, deltar digitalt  

Maria Elgstrand, RPO Hälsofrämjande  

Tomas Kristiansson, RPO Psykisk hälsa  

Anette Johansson, RPO Primärvård  

Stefan Bragsjö, RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, till kl. 11  

 

Sofia Lindstrand, auskulterande 

1. Inledning 
Två nya medlemmar hälsas välkomna till gruppen. Det är Fredrik Iredahl, 

forskningsrepresentant och Mats Petersson, tjänsteperson från RKL. 

 

Genomgång och repetition av Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansområden, 

struktur, beslutsordning och KRs uppdrag, årsplanering m m. görs.  

Se bilaga. 

2. Anteckningar från föregående möte 
Vid förra mötet diskuterades organisationen och vilka RPOer som ska ingå i vilket 

kunskapsråd. RPO barn och ungas hälsa framförde synpunkter på att arbetet i deras 

RPO för närvarande passar bättre med andra RPO med akutmedicinsk inriktning.  

Annica och Susanne har tagit upp frågan om vilka möjligheter det finns för RPO att 

byta tillhörighet till annat kunskapsråd i RSL au. RPO barn och ungas hälsa och RSL au 

har enats om att RPO stannar kvar i Kunskapsråd hälsa och rehabilitering. 

Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 
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Anteckningar från tidigare möten finns på kunskapsrådets webbsida 
Hälsa och rehabilitering - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

3. Rapport från RSL 

Annica informerar om senaste mötet med RSL som var den 8 september. 

 

Ärenden som togs upp var bl.a. gemensam data för forskningsändamål, uppdrag Öppna 

Jämförelser, läkemedelsstrategi och stärkt samarbete inom SÖSR, där man kommer att 

ersätta dagens 5 fokusområden med 6 samarbetsområden. 

 

RSLs mötesanteckningar finns publicerade på RSLs webbsida 
Regionsjukvårdsledningen - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

4. Aktuella remisser 

Fyra gånger per år får Sydöstra sjukvårdsregionen remisser som sjukvårdsregionen ska 

svara gemensamt på. Susanne informerar både om aktuella remisser och de som 

kommer ut den 15:e september. 

 

De vårdförlopp som kommer på remiss den 15:e är svårläkta sår, matallergi och 

obstruktiv sömnapné hos vuxna.  

 

Mer information: Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

 

5. Diskussion forskning 
Fredrik Iredahl, ny forskningsrepresentant presenterar sig och vilket stöd han kan 

erbjuda RPO. 

 

RPO har i uppdrag att till nästa möte inventera vilken forskning som pågår, vilken 

forskningsinfrastruktur som finns och hur forskningsresultat återkopplas till den kliniska 

verksamheten. Frågorna har mailats ut av Fredrik. 

 

Redovisning och fortsatt diskussion sker vid nästa möte. 
 

6. Kartläggning av personalbehov  
RPO har fått i uppdrag att kartlägga behov av specialistkompetens och om det finns 

behov av delade tjänster mellan regionerna. 

 

Frågan behöver diskuteras mer i RPO och kartläggningen bör utvidgas till att även 

omfatta vilka spetskompetenser som redan finns. 

 

Frågan tas upp vid nästa möte. 

 

7. Uppföljning av handlingsplanen 
Diskussion utifrån handlingsplanen om konkreta resultat kopplade till handlingsplanen, 

resultat i linje med patientlöften och framgångsfaktorer och ev. svårigheter att nå dessa 

resultat. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-halsa-och-rehabilitering/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin lyfter fram 

utvecklingsprogrammet ”Framtidens rehabilitering är nära” och ett nytt strukturerat sätt 

att arbeta med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (STARS) som exempel på 

resultat kopplat till handlingsplanen. Exempel på resultat i linje med patientlöften är ett 

framtaget informationsmaterial för personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

för personal som jobbar med dessa patienter. 

 

En aktuell fråga är vilka rutiner som ska gälla när högspecvården finns på sjukhus 

utanför SÖSR. För ryggmärgsskador är det dessutom så regionerna i SÖSR inte kan 

remittera till samma sjukhus. 

 

RPO hälsofrämjande redovisar hur långt man kommit med sina fokusområden, 

Implementera och utveckla riktade hälsosamtal i sjukvårdsregionen, gemensam 

uppföljning av vårdriktlinje för alkoholfrihet och tobaksfrihet innan och efter planerad 

kirurgi, implementering av nytt vårdprogram levnadsvanor, gemensamma 

utbildningsinsatser och Hälsan spelar roll.  

 

Regionerna har kommit lite olika långt inom fokusområdena. En del områden är klara 

och andra pågår. Det är en positiv utveckling. 

 

RPO psykisk hälsa visar handlingsplanen och som exempel på resultat kopplat till 

patientlöften lyfter man fram RAG tillgänglighet där man nu har en samsyn kring 

utdatan, samordning av remissvar och utbildningar samt VIP, nytt material och stark 

samverkan med kommunerna. 

 

RPO barn och ungdomars hälsavisar resultat av jobbet med de prioriterade områden 

bl.a. Barnkonventionen där alla sjukhus är med i processen att certifiera sig, kvalitet och 

tillgänglighet och gemensamma utbildningssatsningar som STABLE, BarnST och 

bakjoursutbildning.  

 

RPO primärvård fortsätter jobba med utse deltagare till olika grupper och kommunicera 

ett tydligt uppdrag till de PV-representanter som utses. Man jobbar även med 

Primärvårdskvalitet och Nära vård. 

 

Som framgångsfaktorer nämner flera RPOer engagerade deltagare med stort intresse för 

att utveckla verksamheten. 

 

Utmaningar för de flesta RPOer är att bemanna grupper och att deltagarna får tillräckligt 

med tid till sitt uppdrag, linjeorganisationen som inte stämmer med 

kunskapsstyrningsorganisationen, juridik som hindrar åtkomst till patientdata och it-

struktur. 

 

8. Nästa möte 
Nästa möte är den 24 november kl. 13-16 

Då ska handlingsplan 2023 redovisas. Instruktioner mailas ut. 
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Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 


