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1. Inledning  

Ordföranden hälsade alla välkomna och inledde mötet.  

Susanne Yngvesson återrapporterade aktuella frågor från Regionsjukvårdsledningens 

möte 8 september, såsom förstudie om gemensam data för forskningsändamål, uppdrag 

”öppna jämförelser”, läkemedelsstrategi, stärkt samarbete inom sjukvårdsregionen, etc. 

Mer information finns i RSLs mötesanteckningar.    

Återkoppling OECI –ackreditering av region Östergötland, universitetssjukhuset och 

Universitetet. Under sommaren och tidig höst har RÖ arbetat med steg 1 i processen. 

 Steg 3 bygger på data som tas fram i steg 1, så indirekt arbetas det även med steg 3 

 Kliniker kontaktades för en del data, resterande togs fram av universitet och olika 

funktioner på US 

RÖ har också arbetat med förberedelser och påbörjat del av datainsamlingen för steg 4 

 Många olika funktioner är redan kontaktade 

 Under hösten kommer alla kliniker involveras 

 

Genomgång av vad som är aktuellt i de olika stegen inom Nationell högspecialiserad 

vård, samt genomgång av aktuella remisser som samordnas inom SÖSR. Yttrande över 

två nationella riktlinjer ska lämnas under hösten; Obesitas samt ADHD och autism. Den 

15 september publiceras nästa omgång remisser, totalt 14, inom Nationellt system för 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-7-namndbeslut/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-7-namndbeslut/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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kunskapsstyrning, varav tre är vårdförlopp, matallergi, svårläkta sår och sömnapné hos 

vuxna. Därutöver kommer 6 reviderade riktlinjer/vårdförlopp inom cancerområdet, samt 

4 inom ögonområdet och 1 inom område hud. 

Mer info om inledningspunkten finns i bilaga Presentation och Introduktion till OECI. 

2. Status utifrån handlingsplaner 2022 

Cancer/RCC (Göran/Srinivas): 

Mycket arbete kring sammanhållna vårdprocesser och ta fram rapporter för nationella 

överenskommelser, glädjande då att SÖSR når prestationskraven. 

Arbete inom de olika förbättringsområdena fortlöper enligt plan, såsom utrotning av 

livmoderhalscancer, tarmcancerscreening där RKL ansluter under hösten, OPT  startar 

våren 2023, barncancersatsning – mottagningsverksamheten är i gång och vad gäller 

min vårdplan cancer är många vårdplaner är klara för att tas i drift.  

RCC fortsätter driva frågan om långsiktig kompetensförsörjning för koloskopi. 

 

Hud- och könssjukdomar (Birgitta):  

Psoriasis RAG ska startas upp, arbete pågår även inom lokala arbetsgrupper.   

Vad gäller kvalitetsregister psoriasis, ligger RKL bäst, RÖ tvåa och RJL trea för resultat 

inom jämlik vård.  

Forskningsstudien Mira dry, har nu uppnått målet med 100 deltagande patienter. Nästa 

steg är att sammanställa resultat.  

 

Kirurgi och plastik (Mats):  

 

Kvinnosjukdomar och förlossning (Lena):  

RPO efterlyser stöd med att analysera resultat och för att komma vidare med 

utvecklingsarbete, liksom behov av närmare koppling till IT och IT-funktion som bistår 

med att utveckla gemensamma IT-lösningar. 

Obstetriskt journalsystem – möte inplanerat mellan Cosmic, it och professionen för hur 

man ska arbeta vidare.  

Implementering av egentest för cellprovskontroll pågår.  

 

Mag-och tarmsjukdomar (Henrik):   

 

 

Njur- och urinvägssjukdomar (Ingrid):  

RAG njurmedicin är uppstartad. Svårt dock att vara ordf. i en grupp som har två helt 

olika spår. Då RAG njurmedicin är så pass nystartad kommer Ingrid troligtvis ha kvar 

ordföranderollen i ytterligare ett par år så stabilitet upprätthålls.  

Vårdprogram nedre urinvägssjukdomar på gång, här ligger SÖSR bra till och är väl 

förberedda. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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RPO har som rutin att sammanställa och rapporter tillgänglighet var tredje månad.  

Det görs en översyn av kodning, då det visat sig att man kodar på olika sätt och ibland 

har resultaten varit falskt positiva.  

 

Rörelseorganen (Johan):  

Vårdprogram för radiusfraktur är implementerat och klart.  

I arbetet med värdekompassen har nya mätetal identifierat och några har reviderats. Det 

blir dock ingen värdekompass för 2022. 

Digital ST utbildning är också klart och kan tas bort från handlingsplanen. Digital ST-

utbildning fungerar numera som en rutin, det fungerar bra och är uppskattat. Det handlar 

om utbildningspass som är ett par halvdagar per termin.  

Vad gäller långsiktig kompetensplanering saknas högspecialiserad  fotkiurgi inom 

sjukvårdsregionen. RAG fotkirurgi har därför skapats för att se över möjliga lösningar. 

Interregionalt samarbete för tillgänglighet – inväntar utfall på regionala processer där 

man kartlagt tillgänglighet på alla sjukhus och kliniker. 

Triangelrevision, flyttas fram till nästa år 

Saknar processtöd sedan februari och står fortfarande utan besked om lösningar.  

 

Aktuella handlingsplaner för samtliga RPO finns i bildspel Presentation 

 

3. Kartläggning av kompetensbehov  

Inför mötet fick RPO i uppdrag att inventera behov av gemensamma resurser vad gäller 

specifika/specialiserade kompetenser. Ett par RPO har hunnit återkoppla innan mötet, 

flera har dock inte hunnit samla in underlag från RPO och återkommer.  

 RPO rörelseorganens sjukdomar saknar tillgång till fotkirurgi och har startat upp 

en RAG fotkirurgi, som första steg mot långsiktig plan.  

 RPO hud- och könssjukdomar är tveksamma till gemensamma resurser, och ser 

det som svårt att få det att fungera. Bättre att patienten remitteras dit där 

kompetensen finns.  

Susanne förtydligar att kartläggningen i första hand avser resurser utöver ordinarie 

personal, som till exempel läkemedelsupphandlare.  

 

4. Former för samverkan RPO/KR  

Reidar går igenom uppdraget för KR och därefter förs dialog om hur samverkan kan 

utvecklas.  

Ett förslag är att förlägga KRs möten mellan RSLs möten för att både fånga in 

frågor/information från RSL till KR och omvänt. RSL har vanligtvis 3 möten per termin 

och KR 2.  
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5. RSG Stöd för utveckling  

Göran Henriks informerar om RSG stöd för utveckling. RSGs uppdrag är att vara till 

stöd för de regionala programområdena vad gäller förbättringskunskap och metodstöd. 

De områden som är prioriterade för 2022 är: 

 Nytta av vårdförlopp 

 ledarskapsutveckling/program 

 samverkan för innovation 

 

RSG träffas en gång i veckan för att samordna utvecklingsarbete i SÖSR, med stort 

fokus på implementering av vårdförloppen. Kontaktväg till RSG är via någon av 

regionernas utvecklingsdirektörer.  

Mer info finns i bilaga RSG stöd för utveckling. 

 

6. Övriga frågor 

a) Primärvårdsrepresentant. KRs primärvårdsrepresentant har ofta haft förhinder 

den nuvarande har nyligen aviserat sitt avgående. Diskussion förs gällande 

behov av att primärvården är representerade i KR.   

RPO PVs ambition är att ha med en representant i alla KR, i vissa fall 

efterfrågas även PV representant till RPO. Sammantaget är primärvården 

efterfrågade i många grupperingar och har svårt att prioritera en del möten.  

KR inväntar besked om ny ledamot. 

b) Den 30 september ska Reidar informera om KR kirurgi och cancer till 

samverkansnämnden och efterfrågar inspel som RPO vill skicka med/ska lyftas 

till nämnden. Det går bra att meddela sig via mejl efter dagens möte.  

c) Översyn av modell och instruktioner för handlingsplan och årsberättelse 2023.  

Charlotte informerar om att KR processtöd har fått i uppdrag att ta fram förslag 

på en modell för kontinuerlig uppföljning istället för årsrapporter, samt nya 

instruktioner för RPOs handlingsplaner och rapporter. Det förslag som tagits 

fram innebär att RPO tar fram en handlingsplan i form av en översikt i ppt-

format, som därefter löpande används för statusrapport. Syftet är att minska 

administrationen runt handlingsplanern och årsrapporten. Mer information och 

instruktioner inför 2023 kommer inom kort. 

 

Avslutning 

 

Vid anteckningarna/ Charlotte Sand 


