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Mötesanteckningar Kunskapsråd kirurgi och cancer 

Datum: 2022-11-15   

Tid: 9-15 

Plats: Hotell Högland, Nässjö 

 

Närvarande: Reidar Källström ordf. Region Östergötland 

 Charlotte Sand, processtöd Region Östergötland 

 Martin Takac, Region Jönköping län  

 Susanne Yngvesson Strid, Region Jönköping län 

 Sibylle Loo, Region Kalmar län  

 Johan Rosenqvist, Region Kalmar län  

 Johan Söderholm, forskningsrepresentant, digitalt del av dag 

 Göran Henriks, RPO cancersjukdomar, digitalt del av dag  

 Srinivas Uppugunduri, RPO cancersjukdomar  

 Birgitta Stymne, RPO hud- och könssjukdomar, digitalt 

 Lena Arvidsson, RPO kvinnosjukdomar och förlossning 

 Åsa Petersson, RPO njur- och urinvägssjukdomar, ersättare 

 Johan Liliequist, RPO rörelseorganens sjukdomar 

  

Frånvarande: Jessica Frisk, Region Östergötland  

 Margareta Wargelius, primärvårdsrepresentant 

 Mats Persborn, RPO kirurgi och plastikkirurgi 

 Henrik Hjortswang, RPO mag- och tarmsjukdomar  

 Ingrid Erlandsson, RPO njur- och urinvägssjukdomar 

  

1. Inledning  

Ordföranden hälsade alla välkomna och inledde mötet.  

Regionsjukvårdsledningens möte 27 oktober, Susanne Yngvesson återrapporterade 

om aktuella frågor, såsom nära vård, samverkansnämnden, gemensam data, 

kompetensförsörjning, långsiktig och hållbar arbetsfördelning etc. Mer information 

finns i bildspel presentation och i RSLs mötesanteckningar.    

Återkoppling OECI – ackreditering av cancerforskning, utbildning och vård vid 

universitetet, universitetssjukhuset och Region Östergötland, RÖ. Ansökan är inskickad 

och arbete pågår med övergripande dokument. En heldag med fokus på det cancercenter 

som planeras att byggas är inplanerat den 2 december kl. 8-15 på Quality Hotell Ekoxen 

i Linköping. Mer detaljerad agenda kommer under nästa vecka, fokus för mötet är mål 

och vision för cancercentrumet. De som vill delta behöver meddela det senast 18/11. 

Nya remisser - 15 november publiceras ny omgång av remisser inom nationellt system 

för kunskapsstyrning, totalt 13 remisser, varav tre vårdförlopp traumatisk hjärnskada, 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och ländryggsbesvär - utredning och 

behandling.  

Se mer info i bilaga presentation. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
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2. Nationell högspecialiserad vård 

Johan Söderholm informerar om arbetet med nationell högspecialiserad vård, NHV.  

Inom Region Östergötland har ett NHV-team bildats som förutom Johan består av Ann-

Britt Wiréhn, ny strateg för medicinsk direktör, samt Karl Landergren, medicinsk 

direktör RÖ. Pågående diskussioner handlar om;  

 uppstartsstöd, vilka resurser som behövs och hur processer ser ut 

 hur agera inom NHV-områden där vi inte har tillstånd 

 roll i NHV för Rådet för hälso- och sjukvårdsutveckling (USV-organisationen) 

 

RÖ har sedan tidigare tilldelats fyra NHV-områden; Svåra brännskador, inkontinens och 

fistlar efter förlossning, neuromuskulära sjukdomar, osteogenesis imperfecta. 

Ansökan är inlämnad för könsdysfori, där beredningsprocess pågår. 

Under hösten har ansökan lämnats för kurativt syftande behandling vulvacancer (1/9) 

och epilepsikirurgisk utredning och behandling (1/11).  

Nästa ansökningsomgång är 15 mars 2023, där RÖ har för avsikt att ansöka om 

högisoleringsvård infektioner och svåra hudsymtom. 

Se mer info i bilaga 

 

3. Preliminära handlingsplaner 2023 

Handlingsplaner för samtliga RPO finns i bildspel Presentation, nedan lyfts synpunkter, 

kommentarer och frågor kopplat till handlingsplanerna 

 

Cancer/RCC (Göran och Srinivas): 

 Task shifting – exvis vid införande av tarmcancerscreening där sjuksköterskor 

utbildats inom koloskopi har varit en framgångsfaktor. 

 Gemensam upphandling av mammografiregister för hela SÖSR på gång.  

 Uppföljningsmottagning av vuxna efter barncancer UFE har ingen naturlig 

samarbetspart att hänvisa patienter till för uppföljning. RPO avser att göra en 

skrivelse till KR för att få hjälp att fatta ett inriktningsbeslut.  

 

Hud- och könssjukdomar (Birgitta):  

 MiraDry, uppföljningen bör granska hur tillgänglig behandlingen varit för 

patienter inom hela SÖSR, jämlik vård.  

 Östergötland har en högre prevalens vad gäller hudmelanom, oklart varför men 

skulle kunna bero på skillnader i registrering eller att fler melanom upptäcks i 

tidigt skede tack vare implementering av teledermatologi.  

 Svårt att få delaktighet till nationella uppdrag. 

 

Kirurgi och plastik (Mats):  

 

Kvinnosjukdomar och förlossning (Lena):  

 Gemensam upphandling av medicinteknisk utrustning på gång under 2023.  
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 Operationstid för gyncancer minskas med 30 % under hösten pga 

bemanningsskäl. 

 Är implementering av fler vårdprogram och riktlinjer en bidragande orsak till att 

behov av barnmorskor ökar? Grundproblematiken finns där från början, men det 

ställs även mer krav genom nya kunskapsstöd.  

 Katri Nieminen blir ny ordf för RPO efter årsskiftet.  

 

Mag-och tarmsjukdomar (Henrik):   

 

Njur- och urinvägssjukdomar (Åsa):  

 Byte av NPO-representant på gång. Handlingar om Jäv skickas till Susanne 

Yngvesson för vidare hantering. 

 Försöker följa och redovisa gemensam tillgänglighet. Värdefullt att de underlag 

som tas fram för SÖSR ledningen även sprids till verksamhetschefer.  

 RPO ordförande kommer bytas under 2023, men i nuläget oklart vem som tar 

över. Åsa och Ingrid delar på ordförandeskapet tills vidare. 

 

Rörelseorganen (Johan):  

 Regionala ST programmen har fallit väl ut och närvaron har genomgående varit 

hög. 

 

4. Reflektion ny modell för handlingsplan och uppföljning 

Mallen fungerar och syftet att minska administrationen genom att upphöra med skriftlig 

rapport som handlingsplan är positiv. 

 

5. RSG Uppföljning och analys 

Anders Tennlind berättar om regional samverkansgrupp uppföljning och analys uppdrag 

och vad RPO kan få stöd med. 

 

RSG består av 4 representanter i nuläget. Specifikt ska RSG effektivisera, integrera och 

stärka uppföljning och analys i sjukvårdsregionen, bland annat genom att stödja de NPO 

som SÖSR har nationellt värdskap för, men också stödja och guide de 

sjukvårdsregionala gemensamma strukturerna.  

Framöver ska RSG ansvara för framtagande av tematisk rapport vården i siffror 

gällande kvinnosjukdomar och förlossning. Exempel på uppdrag som genomförts är 

workshop för RPO i syfte att kartlägga behov av stöd gällande uppföljning och analys, 

bidragit med ensad jämförbar statistik för SÖSR inför uppdatering av nationella 

riktlinjer vid obesitas samt ADHD och autism. 

 

Fråga - RPO rörelseorganens sjukdomar kommer återuppta arbetet med värdekompass 

och genomföra en triangelrevision under nästa år och kommer då att behöva stöd i det 

arbetet. Det går bra att kontakta RSG för dialog om vilket stöd som går att få i detta.  

Bra om man har en genomtänkt frågeställning och tar en första kontakt via Peter 

Kammerlind, kontaktperson för RSG, och därifrån ha dialog om hur RSG kan bistå med 
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stöd. RSG kommer ta fram en processkarta för sitt arbete i syfte att tydliggöra 

kontaktväg in och arbetsgång.  

 

6. RSG Digital utveckling och Designstudio  

Joakim Ekberg inleder med att informera om regional samverkansgrupp digital 

utveckling, vars  uppdrag är att skapa synergier och nytta genom utveckling av 

gemensamma processer och arbetssätt inom e-hälsa genom att stödja 

 utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa  

 digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesserna 

 samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snav 

implementering av nya digitala funktioner 

 

Kvalitetsregister är en viktig del i digitalisering med målet att ha automatiserad 

datainsamling till nationella register.  

1177 direkt, första linjens digitala vård är en ny tjänst för symtombedömning, 

hänvisning och chatt.  

Arbetet med gemensam data för forskning ligger inom RSGs uppdrag. Målet är en väg 

in för frågeställaren för tillgång till data SÖSRSs möjligheter till kvalitativ forskning 

och utveckling. 

 

Designstudio 

SÖSRs gemensamma designstudio startades upp vid årsskiftet och arbetar med att 

utveckla stöd och behandlingsprogram, SoB. SoB är en plattform för e-tjänster på 

1177.se och finansieras gemensamt av regionerna, som också fyller plattformen med 

stöd- och behandlingsprogram, tex artrosskola, KBT behandling, etc. Journalföring sker 

i ordinarie journalföringssystem. Syftet är att skapa en varaktig beteendeförändring hos 

patienten.   

Designstudio är ett tvåårigt projekt som rapporterar sitt arbete till RSG digital 

utveckling och består av kommunikatör, psykolog, person med vårdbakgrund och 

folkhälsovetare. Målet med satsningen är att skapa och implementera 10 nya stöd och 

behandlingsprogram inom SÖSR. Syftet är att stimulera användningen av plattformen i 

SÖSR.  

Steg 1 i arbetet med att ta fram ett nytt program är behovsdialog med den verksamhet 

som vill ta fram ett SoB. Om ett SoB inte är rätt lösning kan gruppen guida 

verksamheten och föreslå andra invånartjänster. Syftet med programmet fastställs, vad 

ska invånaren lära sig, vilket beteende ska förändras och hur kan behandlaren stötta? 

Olika checklistor används inför bedömning.  

RPO kan initiera dialog med designstudion för att testa idéer och få hjälp med eventuell 

behovsanalys. 
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7. Övriga frågor 

a) Datum för 2023: 

1 mars  kl. 8.30-12.00  Digitalt 

8 maj  kl. 9.00-15.00  Fysiskt 

25 september  kl. 8.30-12.00 Digitalt 

15 november  kl. 8.30-12.00 Digitalt 

 

Önskemål lyfts om att ses fysiskt en gång per termin, förslagsvis maj och 

september. Önskemålet tas med i den fortsatta planeringen. 

b) Birgitta lyfter problemet med långa ledtider från patologen i Jönköping. Frågan 

har varit uppe i regionledningarna i respektive regioner och arbete pågår.  

c) Susanne påminner om ansökningar för medel för utvecklingssatsningar ska 

lämnas senast 30 november. För att stimulera gemensam utveckling i Sydöstra 

sjukvårdsregionen har regionsjukvårdsledningen mer långsiktigt avsatt medel för 

kompetens- och andra utvecklingssatsningar. RSL stab ansvarar för 

handläggning, fördelning och administration  

 
8. Avslutning 

 

Vid anteckningarna/ Charlotte Sand 


