
 
 
Aktuellt om samverkan och kunskapsstyrning  
i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Nyhetsbrev  
2022-09-20 

 
 

Sex områden för ökat samarbete 
Vårens och sommarens workshopar och arbete med uppdraget att öka det sjukvårdsregionala 
samarbetet har identifierat sex samarbetsområden: 

• Patientens egenkraft/samskapande 
• Kunskapsstyrning 
• Långsiktig och hållbar arbetsfördelning  
• Inget dubbelarbete 
• Attrahera och utveckla kompetenser 
• Ledning och styrning 

 
Områdena förankras och processas vidare under hösten, bland annat i kunskapsråden, det nya le-
darskapsprogrammet och vid Regionsjukvårdsledningens internat 27-28 oktober. Områdena fast-
ställs av Samverkansnämnden och ersätter tidigare fokusområden i regionernas överenskom-
melse för nästa år. 

Jämförelser av kvalitetsindikatorer 
Regionsjukvårdsledningen har beslutat ge Regionalt cancercentrum sydöst och Regional samver-
kansgrupp digital utveckling i uppdrag att: 

• i en förstudie sammanställa kvalitetsindikatorerna i samtliga godkända vårdförlopp och 
identifiera vilka som är möjliga att mäta i respektive region och aggregera till sjukvårds-
regional nivå 

• föreslå vilka indikatorer som ska ingå i jämförelser för sjukvårdsregionen utifrån Social-
styrelsens kriterier för god vård och de 14 kärnindikatorerna i Tillståndet och utveckl-
ingen inom hälso- och sjukvård och tandvård 

• föreslå baslinjemätningar och en årlig uppföljningsplan 
 
Projektledare utses i höst och arbetet synkroniseras med pågående nationell utveckling. 

Nya kunskapsstöd 
15 september publicerades remissversioner av nationella vårdförlopp för obstruktiv sömnapné 
hos vuxna, matallergi och svårläkta sår. Samtidigt publicerades remissversioner av fyra nya 
vårdriktlinjer för ögonsjukdomar och flera reviderade vårdförlopp och vårdplaner för cancersjuk-
domar. 
 
RPO och RSG har fått uppdrag att lämna underlag till sjukvårdsregionens samordnade remissvar 
för vårdförlopp senast 26 oktober. Sista datum för övriga kunskapsstöd är 7 november. 
 
I höst anordnas nationella seminarier om följande nya kunskapsstöd: 

• Vårdförlopp schizofreni 2022-09-27  
• Vårdprogram tumbasartros 2022-10-05  
• Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom 2022-10-19 
 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-3-7750.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-3-7750.pdf
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7 november arrangerar Socialstyrelsen och Sydöstra sjukvårdsregionen ett regionalt kunskapsse-
minarium om förslag på nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid adhd och autism. 
 
Läs mer: 
Samordnade remissvar - (sydostrasjukvardsregionen.se) 

Sjukvårdsregionalt seminarium om obesitas 
23 september 2022 arrangerar Sydöstra sjukvårdsregionen och Socialstyrelsen ett webbsänt se-
minarium om de nya riktlinjerna och indikatorer för vård vid obesitas. Medarbetare och chefer 
som berörs av riktlinjerna kan titta på sändningen och ställa frågor via chatten. 
Länk till seminariet 

Handlingsplaner för 2023 
Inför nästa år ändras modellen och instruktionerna för programområdenas handlingsplaner. Syf-
tet är att få fram en ny struktur för återrapportering där handlingsplanerna används som levande 
dokument och ersätter nuvarande årsrapporter i uppföljningen av arbetet. Handlingsplanerna ska 
beskriva aktiviteter med tillhörande mål och koppling till patientlöften och nationella insatsområ-
den samt uppföljning och status för aktiviteterna. 

Samarbete för nära vård 
Sjukvårdsregionen förbereder ett ökat samarbete kring utvecklingen av nära vård. Samarbetet fo-
kuseras framför allt på implementering av patientkontrakt och utveckling av patientens kun-
skapsstöd via 1177. Regionernas samordnare för nära vård (Anette Nilsson, Marie Ragnarsson 
och Helen Lövborg) ska tillsammans med RSG digital utveckling ta fram ett förslag till projekt-
plan under oktober. 

Gemensam läkemedelsstrategi 
Samverkansgrupp läkemedel har på uppdrag från Samverkansnämnden tagit fram en sjukvårds-
regional läkemedelsstrategi utifrån den nationella strategins mål och visionen ”Rätt läkemedels-
användning till nytta för patienten och samhälle”. 

Dokumentet beskriver samverkan i läkemedelsfrågor och övergripande mål. Strategin ska vara 
ett verktyg för rationell läkemedelsanvändning i läkemedlens hela livscykel från forskning till 
uppföljning i klinisk vardag. Genom att ta vara på regionernas respektive styrkor och resurser 
ska samarbetet bidra till sjukvårdsregionens mål och patientlöften om god vård. Strategin fast-
ställs vid nästa möte med Samverkansnämnden. 

Lärandeträff om samspel för kunskapsstyrning 
26 oktober är det nationell lärandeträff i Nationellt system för kunskapsstyrning. Lärandeträffen 
samlar representanter från nationella programområden och samverkansgrupper. Den här gången 
deltar ytterligare några nyckelpersoner från Sydöstra sjukvårdsregionen eftersom träffen fokuse-
rar på samspelet mellan de nationella, sjukvårdsregionala och lokala delarna i systemet. 
 
I höst förväntas regionerna besluta enligt rekommendationen för övergripande utveckling av sy-
stemet de närmaste fem åren. Detta innebär att systemet går från uppbyggnadsfas till drifts- och 
utvecklingsfas med fokus på införande och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap, samt upp-
följning och resultat. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://vimeo.com/event/2425577/818cd2d4c0
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Attrahera och utveckla kompetens 
Den planerade sjukvårdsregionala konferensen om kompetensförsörjning 30 september är fram-
flyttad till nästa år. Uppdraget till RPO att beskriva det samlade behovet av gemensamma resur-
ser inom sina områden kvarstår. 

På nya uppdrag 
• Henrik Stjernman är sjukvårdsregional representant i NPO mag- och tarmsjukdomar. 
• Jonas Lind är sjukvårdsregional representant i NPO nervsystemets sjukdomar 
• Susanne Lagergren Gross är sjukvårdsregional representant i NPO ögonsjukdomar 
• Fredrik Lundin är ordförande för RPO nervsystemets sjukdomar 
• Lina Jarledal Blom är processtöd för RPO hälsofrämjande 
• Linda Andlöw är processtöd för RPO mag- och tarmsjukdomar och RPO kirurgi och 

plastikkirurgi, processledare för NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation 
• Ulrika Bokén är processtöd för RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
• Karl Landergren representerar Region Östergötland i Regionsjukvårdsledningen 

Mer information 
Lägg gärna sjukvårdsregionens och kunskapsstyrningssystemets webbplats som favoriter i din 
webbläsare. Följ utvecklingen i det nationella samarbetet genom att prenumerera på nyheterna.  

• Sydöstra sjukvårdsregionen  
• Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 
• Prenumerera på nationella nyheter om kunskapsstyrning 

Om utskicket 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett nationellt eller sjukvårdsregionalt uppdrag i Nationellt 
system för kunskapsstyrning, och till dig som är verksamhetschef i Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa god, jämlik och kunskapsbaserad vård 
där bästa tillgängliga kunskap används i varje möte mellan invånarna och hälso- och sjukvårdens 
medarbetare. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Mats Bojestig, ordförande i Regionsjukvårdsledningen 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
https://skr.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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