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Mötesanteckningar Regionsjukvårdsledningen i 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Tid 2022-10-27, kl. 10.00-14.50 

Plats Konferensrum Baronen, Gränsö Slott, Västervik 

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    

 Ninnie Borendal Wodlin   US, Region Östergötland 

 Annica Öhrn   Region Östergötland  

 Reidar Källström   Region Östergötland  

 Karl Landergren    Region Östergötland 

 Johan Rosenqvist   Region Kalmar län  

 Magnus Persson   Region Kalmar län    

 

Förhindrade Lena Lundgren   Region Östergötland 

 Anna Bowall   Region Östergötland 

 Sofia Hartz   Region Kalmar län  

 

Adjungerade Anette Nilsson punkt 2  Region Jönköpings län 

 Marie Ragnarsson punkt 2  Region Kalmar län 

 Helén Lövborg punkt 2  Region Östergötland 

 Lotta Saleteg Falk punkt 2  Region Östergötland 

 Johan D Söderholm punkt 6  US, Region Östergötland 

 Jenni Fock  punkt 8 Region Östergötland 

 Peter Andersson punkt 8   Xeeda AB  

 Helen Persson punkt 9  Region Kalmar län 

 Zilla Jonsson punkt 9  Region Östergötland 

 Erik Hilborn punkt 11  US, Region Östergötland 

 Krister Björkegren   Region Östergötland 

 Ingeborg Eriksson   Region Kalmar län 

 Patrick Nzamba   Region Jönköpings län 

1. Inledning 

Mats Bojestig hälsar alla välkomna till dagens möte. En kort information om den nya politiska 

styrningen i respektive region ges. 
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2. Återkoppling Nära vård – Patientens egenkraft och samskapande 

Anette Nilsson, Helén Lövborg, Marie Ragnarsson och Lotta Saleteg Falk informerar om 

pågående arbete inom omställningen till nära vård utifrån uppdrag avseende patientens egenkraft 

och samskapande. Förslag till praktiska förutsättningar och nästa steg i arbetet presenteras. En 

återrapport planeras till Samverkansnämndens möte i december. 

Se även bilaga punkt 2. 

Diskussion förs. 

Konklusion 

RSL ställer sig bakom presenterat förslag och önskar ta del av projektbeskrivningen när den har 

färdigställts. RSL betonar vikten av tydlig kommunikation i samband med uppdrag där resurser 

ska avsättas för projekt, särskilt i de fall resurs ska avsättas utan att medel tillförs. 

3. Från regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 

a) Kandidater nominering MTP-rådet och BG-MTP 

Susanne Yngvesson informerar om kvarstående svårigheter med nomineringar till MTP-rådet 

och dess beredningsgrupp. 

Diskussion förs. Förslag till att nominera till MTP-rådet för 2023 är klart men ytterligare 

processande ska ske avseende nominering till beredningsgruppen. 

 

b) Samarbetsavtal – NPO processledare  
Susanne Yngvesson informerar om framtaget samarbetsavtal avseende processledare för 

Nationella programområden (NPO). Avtalet ska förtydliga att huvudregionen lånar ut resurs för 

detta arbete och också tydliggöra arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för resursen. Förslaget till 

samarbetsavtal ske skickas till Hälso- och sjukvårdsdirektörerna för påsyn och underskrift. 

 

c) Aktuella remisser 
Kort information ges om remisser inom Nationellt system för kunskapsstyrning som skickas ut 

den 15 november. 

Se även bilaga punkt 3c. 

 

d) Nytt namn för NPO äldres hälsa och RPO äldres hälsa 

Susanne Yngvesson informerar om att NPO äldres hälsa har ändrat namn till NPO äldres hälsa 

och palliativ vård. Samma justering avseende namn görs med Regionalt programområde (RPO) 

äldres hälsa, som blir RPO äldres hälsa och palliativ vård. 

4. Samverkansnämnden 

Återkoppling från möte den 30 september  
Susanne Yngvesson återkopplar från genomfört möte med Samverkansnämnden för Sydöstra 

sjukvårdsregionen den 30 september där information gavs gällande de nationella samråden, 

kunskapsrådet Kirurgi och cancer, fokusområdet Regionala utvecklingsfrågor samt stärkt 

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

uppskjutna vården. 
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Beslut fattades gällande: 

 Läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen 

 Remissvar - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid obesitas 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen - delårsrapport 08 2022 

 Rekommendation om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för 

kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet från Sveriges Kommuner och 

Regioner 

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträdesdagar för år 2023 
 

Samverkansnämndens protokoll finns i sin helhet på Sydöstra sjukvårdsregionens hemsida. 

Diskussion förs i fråga om vikten av att definiera strategiskt viktiga frågor för Sydöstra 

sjukvårdsregionen under kommande mandatperiod. Fortsatt diskussion och förankring med RSL 

och regiondirektörerna ska ske framåt. 

5. Kunskapsråd 

Kort återapportering ges från respektive kunskapsråd (KR) i fråga om senaste mötet och 

pågående arbete. 

Diskussion förs i fråga om skillnader i väntetider, ledtider i vårdförlopp och genomförda 

operationer inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt möjliga åtgärder för att minska dessa 

skillnader. 

Konklusion  

RSL ser behov av att fortsätta diskussionen ur ett flertal perspektiv. En del i detta är se över och 

förtydliga mandatet hos KR och RPO, utveckla rollen som ledamot i KR samt bättre integrera 

samverkansstrukturen med linjeorganisationen. RSL AU får i uppdrag att initiera möte och 

dialog med ledningspersonerna som representerar respektive region i KR om ansvar och uppdrag 

för den rollen. 

6. Högspecialiserad vård 

Johan D Söderholm ger aktuell information om nationell högspecialiserad vård (NHV) i fråga 

om arbete med anledning av identifierade verksamheter för potentiella uppdrag inom NHV och 

förslag till regional process när NHV utförs hos andra regioner.  

Diskussion förs i fråga om fördelning av regionerna till NHV-enheter utanför Sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

Mer information om Nationell högspecialiserad vård finns på Socialstyrelsens hemsida. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen och betonar att ett gemensamt Sydöstraperspektiv ska vara 

utgångspunkt för nya samarbeten inom NHV. En återkoppling av arbetet ges till RSL vid ett 

kommande möte. 

7. Rekrytering RSG HTA 
Karl Landergren ger en kort bakgrund till diskussionen om rekrytering till RSG HTA.  

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/
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Diskussion förs. Arbete pågår med att ta fram underlag i fråga om hur Centrum för utvärdering 

av medicinsk teknik (CMT) kan anlitas i analysarbetet. Detta ska utredas ytterligare framöver. 

Konklusion 

RSL ser positivt på det pågående arbetet och avser att återkomma till förutsättningarna vid ett 

kommande möte när ytterligare underlag finns. 

8. Gemensam data 

Jenni Fock och Peter Andersson redogör för slutrapporten av förstudien Gemensam data och 

förslag till fortsatt process med gemensamt bedömningsforum, gemensamt beslutsforum, 

gemensam ingång för forskare och sammanhållet forskarstöd. 

Se även bilaga punkt 8. 

Beslut 

RSL tackar för ett väl utfört arbete och ställer sig bakom förslag till fortsatt process. RSL ger 

forskningsdirektörerna i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i fråga om struktur och resurser 

för gemensamt bedömningsforum, gemensamt beslutsforum, gemensam ingång för forskare och 

sammanhållet forskarstöd samt återkomma till RSL med detta. 

9. Kompetensförsörjning i SÖSR 

Helen Persson, Zilla Jonsson och Patrick Nzamba redogör för statistik avseende bemanning, 

hyrpersonal och sjukfrånvaro i Sydöstra sjukvårdsregionen samt SKRs rekryteringsrapport Möt 

kompetensutmaningen utifrån de utmaningar som finns inom kompetensförsörjning på 

systemnivå. 

Diskussion förs i fråga om utgångspunkter för och fortsatt arbete med kompetensförsörjningen i 

sjukvårdsregionen. 

Konklusion 

RSL konstaterar att ett bredare perspektiv än HR krävs i frågan och att det finns en styrka i att ta 

fram en strategi på sjukvårdsregional nivå för att möta kompetensutmaningen. I arbetet framåt är 

målbild, ledning och styrning samt förändrade arbetssätt viktiga utgångspunkter. 

En tydlig beskrivning av hur kompetensförsörjningsläget ser ut, dvs. var resurserna finns idag, 

och var i systemet som det råder brist på kompetens ska tas fram, detta för att ha ett underlag 

som möjliggör styrning av resurser och processer framåt. Som ett komplement ska HR djupa 

ytterligare i befintlig statistik ur ett flertal perspektiv. RSL avser att återkomma till frågan om 

kompetensförsörjning vid ett kommande möte. 

10. Övriga frågor 

Annica Öhrn informerar om möjlighet till samverkan inom tandhygienistutbildning i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. Detta ska enligt plan lyftas på regionala vårdkompetensrådet framöver. 

Konklusion 

RSL ställer sig bakom förslaget gällande samverkan inom tandhygienistutbildning och ser 

generellt sett positivt på samverkan inom utbildningar där det är lämpligt och genomförbart. 
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11. Samverkan SÖSR 

Erik Hilborn informerar om bakgrund till och pågående arbete med ackreditering enligt OECI på 

Linköpings Universitet, Region Östergötland. Önskemål om representanter från Region Kalmar 

län och Region Jönköpings län till projektgruppen lyfts. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen. Ytterligare kontakt tas gällande behov av representanter till 

projektgruppen efter mötet. 

12. Långsiktig och hållbar arbetsfördelning 

Martin Takac, Ninnie Borendal Wodlin och Johan Rosenqvist informerar om pågående arbete 

inom det gemensamma tillgänglighetsarbetet utifrån långtgående data avseende tillgänglighet i 

respektive region. 

Diskussion förs i fråga om möjligheter att ta ytterligare steg framåt i detta arbete, ett tydligt 

uppdrag och mandat för KR att aktivt arbeta med väntetider, indikationer och resultat lyfts som 

en viktig förutsättning. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen och ser positivt på det arbete som utförs. RSL ställer sig bakom 

förtydligat uppdrag och mandat för KR. 

13. Avslutning  

Ordföranden ger en summering av mötet och de diskussioner som förts. Ordföranden tackar 

samtliga och avslutar mötet kl. 14.50. 

 

 

Vid anteckningarna 

Nathalie Bijelic Eriksson 


