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Mötesanteckningar Regionsjukvårdsledningen i 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Tid 2022-09-08, kl. 10.15-15.00 

Plats Hotel Ullinge, Eksjö 

Närvarande Mats Bojestig, ordförande  Region Jönköpings län 

 Nathalie Bijelic Eriksson, sekreterare  Region Jönköpings län 

 Susanne Yngvesson    Region Jönköpings län  

 Jan-Erik Karlsson   Region Jönköpings län  

 Martin Takac   Region Jönköpings län  

 Lena Lundgren   Region Östergötland    

 Annica Öhrn   Region Östergötland  

 Reidar Källström   Region Östergötland  

 Johan Rosenqvist   Region Kalmar län  

 Magnus Persson, del av mötet  Region Kalmar län    

 Sofia Hartz    Region Kalmar län 

 

Förhindrade Ninnie Borendal Wodlin   US, Region Östergötland 

 Karl Landergren   Region Östergötland  

 

Adjungerade Jon Sjölander punkt 2  Region Kalmar län 

 Jenni Fock  punkt 2  Region Östergötland 

 Peter Andersson punkt 2   Xeeda AB  

 Staffan Hägg punkt 2  Region Jönköpings län 

 Cecilia Fagerström punkt 2  Region Kalmar län 

 Jonatan Vincent punkt 6-7  Region Jönköpings län 

 Anna Centerhed punkt 8  Region Jönköpings län 

 Christina Fischer punkt 8  Region Östergötland 

 Johan D Söderholm punkt 12  US, Region Östergötland 

 Patrick Nzamba punkt 10-16  Region Jönköpings län 

 Sofia Lindstrand, via länk  Region Östergötland 

1. Inledning 

Mats Bojestig hälsar alla välkomna till dagens möte. 

2. Gemensam data 

Peter Andersson redogör för förbättringsområden och förslag till struktur för arbetet med 

forskningsdata i Sydöstra sjukvårdsregionen, utifrån genomförd förstudie. Förstudien gällande 

gemensam data ska vara klar under nästa vecka. 
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Diskussion förs. 

Konklusion 

RSL tackar för det arbete som genomförts och ser positivt på de förslag som presenteras. RSL 

betonar vikten av att i det fortsatta arbetet efter förstudien arbeta för att få ihop en helhet med 

hänsyn till data både avseende forskning men även avseende verksamhetsutveckling. Detta 

perspektiv behöver tas med i fråga om avsättning av resurser för det fortsatta arbetet. 

3. Från regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 

Aktuella remisser 

Susanne Yngvesson informerar om aktuella remisser som hanteras samordnat inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen där följande är under handläggning: 

 Socialdepartementet: Europaparlamentets förordning om kvalitets- och 

säkerhetsstandarder avseende ämnen av mänskligt ursprung. 

 Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer, 2 områden och Nationella rekommendationer och 

indikatorer, 1 område. 

 Nationellt system för kunskapsstyrning, 14 områden varav 3 gällande vårdförlopp. 

Frågeställning om remissnivå lyfts för diskussion, där förslaget är att remissvar gällande 

vårdförlopp framöver godkänns av RSL AU, inte av RSL. 

Beslut 

RSL beslutar att remisser gällande vårdförlopp inom nationellt system för kunskapsstyrning 

förankras och godkänns av RSL AU. 

Se även bilaga punkt 3. 

 

Tidplan 2023  
Susanne Yngvesson informerar om framtaget förslag till tidplan för Sydöstra sjukvårdsregionen 

år 2023. Diskussion förs om processen för framtagande och fördelningen av fysiska respektive 

digitala möten för RSL under året.  

Beslut 

RSL godkänner föreslagna datum i tidplanen men önskar en justering i fråga om mötesform där 

vartannat möte bör vara fysiskt och vartannat vara digitalt. I fråga om process för framtagande 

ser RSL fördelar med regelbundna avstämningar gällande regiongemensamma mötesdatum 

tidigt i processen, dock efter det att datum för SKRs nätverk har fastställts. 

 

Nomineringar 

Som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i NPO Mag- och tarmsjukdomar nomineras 

Henrik Stjernman, överläkare vid Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov. 

 

Diskussion förs i fråga om kommande nominering till MTP-rådet och beredningsgruppen i 

oktober, där vikten av prioritering av resurs för detta uppdrag påtalas. 

 

Beslut 

RSL godkänner föreslagen nominering till NPO Mag- och tarmsjukdomar. 
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4. Uppdrag ”Öppna jämförelser” Sydöstra sjukvårdsregionen 

Annica Öhrn informerar om bakgrund och förslag till uppdrag gällande kvalitetsindikatorer på 

sjukvårdsregional nivå, där genomförandet av en förstudie föreslås. 

Diskussion förs om förslaget och indikationsproblematik. RSL ger ett antal medskick till det 

fortsatta arbetet. 

Konklusion 

RSL ser positivt på uppdraget men vill betona vikten av att med hänsyn till data och system få 

ihop en helhet, kopplat till diskussionen som fördes i fråga om gemensam data tidigare under 

mötet. Det finns behov en gemensam lagringsplats för data inom Sydöstra sjukvårdsregionen 

som också är lättillgänglig. Det är viktigt att i förstudien också ha fokus på vad som sker på 

området nationellt. Benämningen av uppdraget ska ses över och omformuleras.  

5. Kunskapsråd 

Magnus Persson informerar om förslag till ny struktur för återrapportering från RPO, där 

handlingsplanerna skulle användas som levande dokument och ersätta årsrapporterna i fråga om 

uppföljning av arbetet. Handlingsplanerna ska beskriva RPOs aktiviteter med tillhörande mål 

och koppling till patientlöften och nationella insatsområden samt uppföljning och status för 

aktiviteterna. 

Diskussion förs utifrån förslaget. 

Konklusion  

RSL ställer sig bakom förslaget till ny struktur för återrapportering från RPO och ger ett antal 

medskick till den fortsatta processen. Det är viktigt att i handlingsplanerna belysa hur mål och 

aktiviteter påverkar andra RPO, få till en konkret nivå och i fråga om uppföljning också titta ur 

ett resultathänseende. En inledande insats i form av utbildning i målstyrning till ordföranden och 

processtöd kommer att vara nödvändig, med målsättningen att börja med den nya strukturen från 

och med 2023. 

6. Delårsrapport SVN augusti 2022 
Jonatan Vincent informerar kort om pågående process med delårsrapport för 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) per augusti 2022, där arbete med 

sammanställning av data pågår.  

Konklusion 

RSL tackar för informationen och önskar ta del av delårsrapporten inför beslut i SVN. 

7. Avtal 2023 Donationsansvarig 
Jonatan Vincent informerar om en komplettering i avtalet för Sydöstra sjukvårdsregionen 2023 

gällande donationsansvarig läkare som finansieras gemensamt. Avtalsgruppen föreslår att 

schabloner för yrkeskategorier används vid hel- eller deltidsarvoderade tjänster som finansieras 

gemensamt.  

Konklusion 

RSL ställer sig bakom förslaget till hantering av gemensamt finansierade tjänster, så som 

föreslås i avtalet för 2023. En uppföljning av schablonerna bör göras kontinuerligt av 

avtalsgruppen, för att se att kostnaderna ligger rätt. 
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8. Läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen 
Anna Centerhed och Christina Fischer redogör för framtaget förslag till Läkemedelsstrategi för 

Sydöstra sjukvårdsregionen i fråga om bakgrund och innehåll. Strategin ska, efter beredning av 

RSL vid dagens möte, fastställas vid SVNs sammanträde den 30 september.  

Konklusion 

RSL tackar för informationen och ställer sig bakom förslag till Läkemedelsstrategi för Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

9. Samverkansnämnden 

Återkoppling från möte den 3 juni 
Susanne Yngvesson återkopplar från genomfört möte med Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen den 3 juni där information gavs gällande de nationella samråden, 

kunskapsrådet Medicin och akut vård, fokusområde Hälsofrämjande och förebyggande arbete, 

forskarskolan Nära vård, läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen samt stärkt 

gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Återrapporteringar gavs i fråga om den 

framskjutna vården och de standardiserade vårdförloppens ledtider. 

Beslut fattades gällande: 

 Uppföljning av internkontrollplan för samverkansnämnden år 2021 

 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen 

avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell 

högspecialiserad vård 
 

Samverkansnämndens protokoll finns i sin helhet på Sydöstra sjukvårdsregionens hemsida. 
 

Agenda 30 september 

Susanne Yngvesson redogör för preliminär agenda inför Samverkansnämndens möte den 30 

september. Information ska ges i fråga om kunskapsrådet Kirurgi och cancer och fokusområdet 

Regionala utvecklingsfrågor. Vid sammanträdet kommer ett flertal beslutsärenden att behandlas, 

bl.a. Delårsrapport för SVN per augusti 2022 och Läkemedelsstrategi för Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

10. Kompetensförsörjning i SÖSR 

Mats Bojestig informerar om att den planerade konferensen gällande kompetensförsörjning i 

Sydöstra sjukvårdsregionen den 30 september har flyttats fram till år 2023. Vid dagens möte förs 

en diskussion om kompetensförsörjning på en övergripande nivå och inför den kommande 

konferensen. 

Patrick Nzamba redogör för SKRs Ekonomirapporten maj 2022 om kommunernas och 

regionernas ekonomi och rekryteringsrapport Möt kompetensutmaningen utifrån de utmaningar 

som finns inom kompetensförsörjning på systemnivå. 

Diskussion förs utifrån detta och RSL ger ett antal medskick inför konferensen och det fortsatta 

gemensamma arbetet med kompetensförsörjningen. 

Konklusion 

RSL betonar vikten av att en målbild för kompetensförsörjningen i Sydöstra sjukvårdsregionen 

formuleras, som blir utgångspunkt för uppdrag och konkreta åtgärder inom området. Det är 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/
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viktigt att titta på våra uppdrag och fördelning av arbetsuppgifter för att möta upplevelsen om 

brist på arbetskraft, i kombination med att antalet medarbetare växer varje år. Nära vård är en 

viktig del i detta arbete. Inför konferensen ska en målbild formuleras, som förankras i respektive 

regions ledningsgrupp. Målbilden blir en viktig ingång till konferensen där RSL betonar vikten 

av att visa på fakta, komplexitet och tolkning av fakta. Vidare ska exempel från verksamheterna 

fångas upp via HR-direktörerna. RSL ser att behov av att vid ett kommande möte ha ett 

planeringstillfälle inför konferensen. Nytt datum för konferensen ska lyftas för diskussion i SVN 

presidium. 

11. Värdskapsuppdraget sjukvårdsregion för kunskapsstyrning 

Susanne Yngvesson informerar om formulerat värdskapsuppdrag i fråga om administrativt stöd 

för nationella kunskapsstöd och regionala tillägg i nationella kunskapsstöd samt uppdrag för 

regional arbetsgrupp för kliniska kunskapsstöd. RSG Metoder för kunskapsstöd ansvarar för 

arbetsgruppen. 

Se även bilaga punkt 11. 

Konklusion 

RSL ser mycket positivt på de tre uppdragen och tackar för det arbete som görs. 

12. Högspecialiserad vård 

Johan D Söderholm ger aktuell information om nationell högspecialiserad vård i fråga om arbete 

med anledning av tilldelade uppdrag och identifierade verksamheter för potentiella uppdrag i 

Region Östergötland. 

Diskussion förs gällande ansöknings- och fördelningsprocessen. 

Mer information om Nationell högspecialiserad vård finns på Socialstyrelsens hemsida. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen. 

13. Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Annica Öhrn ger en statusrapportering av uppdraget om ett stärkt gemensamt arbete i Sydöstra 

sjukvårdsregionen i fråga om återkoppling från genomförda workshops och förslag till fortsatt 

process. Utifrån arbetet har sex områden för stärkt samarbete med konkreta åtgärder och 

ansvariga för dessa formulerats. Den fortsatta processen föreslås enligt nedan. 

1. Justera nuvarande fokusområden till föreslagna sex områden för stärkt gemensamt arbete 

i ”Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2023”. 

2. Utse ansvariga för de sex områdena och uppdra till dem att beskriva, tidsätta och 

genomföra föreslagna åtgärder. 

3. Involvera ledningspersoner i regionerna och koppla ihop arbetet med utvecklingen av 

kunskapsstyrningen. 

4. Integrera områdena i ledarskapsprogrammet. 

 

Diskussion förs utifrån förslaget och RSL ger ett antal medskick till den fortsatta processen. 

Se även bilaga punkt 13. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/
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Konklusion 

RSL ställer sig bakom presenterat förslag till fortsatt process för uppdraget om ett stärkt 

gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen och att föreslagna områden definieras som 

samarbetsområden. I fråga om formulerade områden är det viktigt att dessa kopplas till våra 

patientlöften och specifikt i fråga om området Patientens egenkraft bör åtgärder om 

samskapande och att utveckla patientens förmåga att ta hand om sig själv formuleras. Utifrån 

processen ska SVN ges förutsättningar att arbeta vidare med dessa nya samarbetsområden under 

2023. 

14. Patologikapacitet i SÖSR 

Johan Rosenqvist redogör för obalans i patologikapaciteten i Sydöstra sjukvårdsregionen och 

föreslår att befintlig kapacitet i hela sjukvårdsregionen ses som en helhet, för att på ett bättre sätt 

kunna möta behovet av detta. 

Konklusion 

RSL ställer sig bakom förslaget att arbeta vidare med att få till en bättre helhet av 

patologikapaciteten i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

15. Övriga frågor 

Sofia Hartz ställer en fråga om kommande rekrytering till RSG HTA och hur man i RSL tänker 

framåt i fråga om gruppen och ingående kompetenser. Detta ska lyftas som en punkt vid 

kommande möte med RSL, för att gemensamt titta på uppdragsbeskrivningen och lämpliga 

kompetenser. 

 

Johan Rosenqvist lyfter en fråga kring avtalsmodellen i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Avtalsmodellen baseras på KPP vars kostnader har påverkats mycket av pandemin och det finns 

ett behov av att utreda detta. 

Konklusion 

RSL ger i uppdrag till ekonomidirektörerna, alt. till av dessa utsedd person, att se över befintlig 

ersättningsmodell utifrån ett pandemiperspektiv och återkomma till RSL med en analys.  

 

Annica Öhrn undrar över möjligheten att avsluta med lunch på fredagen under Gränsödagarna 

pga. kolliderande möten på fredagseftermiddagen för flera deltagare från Region Östergötland. 

Detta ses som en bra lösning och tas med i planeringsgruppens arbete med programmet. Vid 

RSLs möte tillsammans med cheferna planeras för diskussion om stärkt samarbete i Sydöstra 

sjukvårdsregionen och hur vi får till implementering av kunskapsstyrningen på lokal nivå. 

16. Avslutning  

Ordföranden tackar samtliga och avslutar mötet kl. 15.00. 

 

 

Vid anteckningarna 

Nathalie Bijelic Eriksson 


