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Mötesanteckning 22-09-19 
Kunskapsråd Medicin och akutvård 
Datum 2022-09-19  Tid: 13:00-16:00 Digitalt 

  

Närvarande  

Annkristin Svensbergh  tf.ordf  RKL 

Tjänsteperson/Kalmar vaknat RKL 

Karl Landergren     RÖ 

Agneta Ståhl    RJL 

Jan-Erik Karlsson    RJL 

Thomas Schön     LiU 

Charlotta Larsdotter   Representant primärvård 

 

Ordf.  och processtöd Regionala programområden (RPO) 

RPO hjärt- och kärlsjukdomar ordf. Jan-Erik Karlsson 

RPO lung- och allergisjukdomar ordf. Helena Engström och processtöd Gunilla Persson 

RPO nervsystemets sjukdomar ordf. Fredrik Lundin 

RPO reumatiska sjukdomar Eva Winqvist och processtöd Karin Sjöstedt 

 

 

Inbjudna Per Loftås, Malin Hegen; Magnus Hällström och Annika Bergström. 

 

Agenda 

1- Inledning, presentation  

Ordförande Ann-Kristin hälsade alla välkomna. En kortpresentation genomfördes. 

2 - Föregående mötesanteckningar 

Inga justeringar utan läggs till handlingarna 

3 – Årshjul uppdrag KR, remisser, RSL, SVN etc. 

Med stöd av bilder, som är en bilaga till dessa anteckningar beskrev Leni vår samverkan 

i stort och Kunskapsrådets uppdrag, fortsatte med nuläge kopplat till årshjul och löften 

samt avslutade med vilka remisser som är aktuella att besvara.  

Jan-Erik är en av ledamöterna på RSL tog vid och beskrev det aktuella från RSL, SVN 

Se bilaga 1  

4 - Rapport förstudie traumarehab  

Per Loftås, Malin Hegen, Magnus Hällström och Annika Bergström presenterade sig. 

Per inledde med att beskriva de positiva lärdomarna när två RAG, i detta fall RAG 

trauma och RAG Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har fått ett 

gemensamt uppdrag och arbetat tillsammans. Fortsatte med att ange att arbetet så här 
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långt resulterat i att kartlägga, identifiera GAP samt ta fram förslag på förbättringar 

både avseende processen men också tillhörande handläggningsrutiner. Frågor ställdes 

och besvarades. Nästa steg blir att arbeta vidare med de förslag till förändringar som 

diskuterats samt väga in och följa de resultat som det nationella arbetet leder fram till. 

Kunskapsrådet stödjer att gruppen fortsatt arbeta med att 

a) definiera och göra processen ”traumapatienten” känd inom sydöstra. En process 

inkluderat tidig rehabbedömning, om möjligt tidig MDK samt en plan för 

uppföljning av insatser kopplat till processen. 

b) först därefter fördjupat analysera om nuvarande organisation och rehabplatser 

inkluderat RIMA-platser kan möta processens behov. 

Beslut 

Att gruppen återkommer till Kunskapsrådet med en ny statusrapport 2023. Dialog 

mellan processtöd och arbetsgrupp avgör när så är lämpligast. 

Rapporten i sin helhet samt de bilder som visades vid Kunskapsrådets möte biläggs. 

Se bilaga 2 och 3  

 

4 - Aktuellt kring forskning 

Thomas återkopplade från vårens möte, där en första sammanställning på hur forskning 

finns. Nästa steg är hur forskningen kommer in som en naturlig del i RPO-arbetet. Han 

ser sin och kollegornas roll i Kunskapsråden blir att stimulera RPO i detta och att RPO 

driver arbetet.  

Frågan om hur RPO vill ha det?, ställdes till de närvarande.  

RPO hjärt- och kärlsjukdomar inledde och beskrev att de har relativt bra förutsättningar 

till att vara en del i de kliniska studier som görs, andra RPO kan ha andra och sämre 

förutsättningar. RPO nervsystemets sjukdomar lyfte att de ser behov av att tydliggöra 

stödstrukturerna på lokalnivå, detta för att kunna addera vidare till RPO med målet en 

ökad medverkan i studier. Att i större utsträckning dra nyttan av ST-utbildningen och 

dess ”skyltfönster” föreslogs.  

Slutsats  

Respektive RPO på sina kommande möten ha detta som en återkommande punkt samt 

att RPO vid osäkerhet om möjliga studier lyfter dessa frågor och ”case” till KR och 

forskningsrepresentanten. 

  

5 – Respektive RPO vad har hänt sedan sist? 

Lung- och allergisjukdomar 

Ordf. Helena beskrev att gruppen befinner sig i ett generationsskifte, där ”juniora” 

läkare får stöd av mer ”seniora”. Arbeten inom områdena lungfibros, astma och cancer 

fortgår.  

En NAG lungfibros bildad och flera från sydöstra deltar i det arbetet. 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

Nuvarande processledare för lungcancer RCC har utsetts till årets processledare. Hon 

ska dock lämna uppdraget för att arbeta fördjupat med palliativ vård vilket innebär att 

RCC ska rekrytera en ersättare.  

Byte av RPO ordförande, där rotation region sker och att Magnus Kentsson från RJL tar 

över efter årsskiftet.  

NPO, Helena kvarstår med en förnyad period i NPO samt har tagit uppdraget som 

ordförande där.  

Kommentar 

Sydöstra sjukvårdsregionen behöver ta fler av dessa nationella uppdrag gällande 

ordförandeuppdrag och representation i NAG, Helenas rapportering är med anledning 

av detta extra positiv. 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

Ordf. Jan-Erik beskrev att arbetet fortgår.  

Planerad regiondag den 13 oktober i Västervik, där vårdförlopp och hjärtsvikt ska stå i 

fokus.  

Reumatiska sjukdomar 

Ordf. Eva berättar att RPO haft ett fysiskt möte, där de bland annat granskade ett nytt 

vårdprogram. Vårdförlopp del 1 är infört i alla tre regionerna och planer för del 2 pågår. 

Leni kommenterade med att de som är RPO ska se sig som ett föredöme i hur de som 

RPO har tagit sig an vårdförloppen och infört dem. Eva och Karin framförde 

tillsammans att RPOs synpunkter på vårdförloppen inte alltid tas hänsyn till i den 

fortsatta NPO processen, ett medskick som Karl Landergren tar med sig till de 

nationella grupper han är involverad i, men att vår SÖSR representant inom respektive 

NPO i sin tur framhåller detta på de möten där vårdförloppens slutversion beslutas. 

Eva anger också att RPO planerar för rotation av ordförande och där en kollega från 

Jönköping föreslås ta över.  

Nervsystemets sjukdomar 

Ordf. Fredrik berättar att han sedan maj är verksamhetschef på US och i anslutning till 

detta tillträtt som ny ordförande i RPO. NPO representeras av Jonas Lind (RJL) och det 

finns både NAG stroke och RAG stroke. RAG stroke har haft något möte, men önskar 

stöd då representationen från Region Kalmar län är låg. RAG stroke arbetar bla. med 

rutiner och flöden kring trombektomier, då målet är att kunna öka antalet inom SÖSR. 

Den 20 november kommer en regiondag att genomföras med Tema Neuromuskulära 

sjukdomar och nationell högspecialiserad vård (NHV).  

Andra förbättrings- och utvecklingsområden är som exempel transporter till och från 

US, anläggande av peg-läkemedel samt kompetensutveckling inom neuro-området. 

Jan-Erik kompletterade med det LiU under 2023 gör en extra satsning på utbildning 

specialistsjuksköterska neuro och hjärt/kärl. 
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Kartläggning av kompetensbehov  

Inkomna svar från respektive RPO visades och diskuterades i storgrupp. Summering att 

bilden behöver kompletteras från några RPO samt att nytt utskick som förtydligar att det 

avser samrekrytering SÖSR tillika vilka effekter och samordningsvinster som 

rekryteringen förväntas ge. Uppdraget ska sedan redovisas för Samverkansnämnden 

(SVN) våren 2023.  

Processtöd KR får i uppdrag att till RPO påminna och förtydliga vad som avses.   

Se bilder sammanställning kompetensbehov, bilaga 1 

6 – Övrigt 

Handlingsplan 2023. 

Leni beskrev bakgrunden till att de fyra Kunskapsrådens processtöd och ordf. av 

RSLstab fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en ”levande” Handlingsplan inkluderat 

redovisa uppföljning ska kunna ersätta nuvarande årsrapport och handlingsplan. 

Samtliga RPO processtöd har fått ta del av förslaget samt bidraget till den version som 

visades. Målet är att den ”nya Handlingsplanen ska kunna tillämpas from 2023. Detta 

innebär att årsrapport för 2022 för sista gången ska redovisas enligt nu gällande 

instruktion. Årsrapport - instruktioner - Sydöstra sjukvårdsregionen  

Nytt förslag på Handlingsplan - instruktion, se bilaga 1  

Slutsats 

KR stödjer det förslag som visades och inväntar ny instruktion för vad som ska gälla 

from 2023.   

 

 

Ordf. tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades 

 

// Leni Lagerqvist, processtöd 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/arsrapport/

