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1. Inledning och föregående möte 

Magnus hälsar alla välkomna.  

Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.  
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2. Årshjul, RSL och återkoppling i frågor 

Magnus och Maria ger information om samverkansnämnden (SVN), 

Regionsjukvårdsledningen (RSL) patientlöften och kunskapsrådens uppdrag.  

Magnus visar årshjul för 2022/2023.  

Magnus drar kort information ifrån föregående RSL-sammanträdet 221027. 

Anteckningar finns på: Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

Diskussion: Forskningen roll i arbetet i sydöstra. Vart ska frågorna lyftas? Frågan lyfts 

vidare till RSL.  

 

Återkoppling i frågor från föregående möte:  

 

Särläkemedel 

Frågan diskuteras i läkemedelskommittén. Sofia återkommer i frågan.  

Cecilia lyfter komplexiteten i frågorna rörande genterapi, kostnad och brådskande beslut i 

dessa frågor. Behov finns om en gemensam strategi.  

Sofia och Magnus tar med frågan till RSL.  

 

Kompetens tandvård 

Samarbete med Kronoberg, Blekinge och Skåne. Ny tandvårdsdirektör i Kalmar som är 

intresserad av detta arbete. RPO har bjudit in Kalmar till ett styrgruppsmöte i sydöstra. 

Utbildning kopplade till nationella riktlinjer – sydöstrasamarbete.  

Beslut: Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

3. Aktuella remisser 

Processtöd går igenom aktuella remisser/vårdförlopp/högspecialiserad vård som är 

aktuellt för KR.  

RSL staben gör alltid en sammanställning/sammanfattning av samtliga inkomna 

remissvar. Dessa hittas på följande sida, inkl mötesanteckningar ifrån RSL: 

Mötesanteckningar 2020-2022 - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remissprocessen i sydöstra samt översikt av 

pågående och lämnade remissvar: Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen 

(sydostrasjukvardsregionen.se) 

På denna sida hittar ni information om remisser, vårdförlopp, riktlinjer:  

SKR Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer 
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4. Preliminära handlingsplaner RPO  

RPO Sällsynta sjukdomar 

- Förhoppning att vi kan hjälpa varandra över gränserna.  

- ERN – european reference network – sydöstra är inte med.  

Utmaningar/frågor 

- Dela information/data och få ett kliniskt perspektiv 

- Utredning kunskapsstyrningssystem, hur tas det vidare? 

https://leadinghealthcare.se/publikationer/kunskap-som-styrmedel/ 

- RKL har en annons ute som processledare för PSVF, Magnus informerar.  

 

Att ta vidare: fördjupad diskussion kring kunskapsstyrningssystemet och hur de 

olika länen byggt upp sin organisation.  

 

RPO Medicinsk diagnostik 

- 9 st RAG – 2 dialogforum planeras 2023 med RAG ordförande.  

- Samverkan med RSG digitalsering och RAG juridik och informationssäkerhet.  

- Viktigt att säkra kopplingen RPO, RAG, NPO och NAG inom området.  

- Utmaningar: behov av utökat samarbete och formella ställningstaganden inom 

kompetensförsörjning. Förutsätter IT lösningar som stödjer säkrare och snabbare 

överföring/delning av information och bilder inom SÖSR.  

 

RPO ÖNH 

- Färre insatsområden. Något svårjobbad ny mall.  

- Utmaningar: implementering av kunskapsstöd och riktlinjer.  

Ylva: medskick att samtliga ST-läkare ska göra ett vetenskapligt arbete, tänk 

strategiskt kring detta och se det som en resurs.  

 

RPO Tandvård 

- Implementering av nya nationella riktlinjer för tandvård – SÖSR utildningar och 

workshops planeras.  

- Kalmar är numera med i kompetenssamarbetet i SÖSR.  

- Två representanter ifrån privata tandläkarna är numera med i NPO tandvård.  

- Äldres munhälsa – identifiera/samverka.  
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RPO Ögonsjukdomar (ej närvarande på mötet) 

Övrig fråga 
Diskussion kring sammanhållen journalföring gällande tandvården och ÖNH – 

läsbehörighet, tillgång till cosmic och vikten av att utbyta information.  Tandvården har 

idag olika journalsystem inom SÖSR. I RÖ har sjukhustandvården läsbehörighet i cosmic 

och kan ex läsa vad käkkirurgen journalfört gällande mediciner och vart patienter 

befinner sig.  

 

Fråga lyfts vidare till RSL med särskild betoning på tandvården.  

Frågor att följa upp vid nästa KR 

- Särläkemedel 

- Sammanhållen journalföring 

- Fördjupad diskussion kring kunskapsstyrningssystemet 

- Gemensam tandhygienstutbildning (RSL 221027) 

Frågor att lyfta på RSL 

- Särläkemedel vid genterapi (etiska perspektivet) 

- Vikten av forskning och forskningskompetens 

- Gemensam sammanhållen journalföring, betona tandvården.  

- Gemensam utbildning i implementeringskunskap för RPO processtöd och RPO 

ordförande.  

 

Nästa möte;  

Digitalt sammanträde 1/3 kl 8:30-12:00. OBS: första timmen är i storgrupp med alla fyra 

kunskapsråden, sen återgår vi till vårt möte. Länk till gemensamma timmen skickas ut 

separat.   

 

Vid anteckningarna,  

Maria Minich Karlsson, processtöd 
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