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Nya samarbetsområdena  
i överenskommelsen för 2023 
Utifrån sjukvårdsregionens nya områden för ökat gemensamt arbete formuleras just nu styrdoku-
mentet ”Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2023”. Befint-
liga uppdrag och handlingsplaner samt årets workshopar om ökat gemensamt arbete ligger till 
grund för mål och ambitionsnivåer inom de olika områdena.  
 
Nytt i överenskommelsen är bland annat samarbete kring civilt försvar, patientens egen-
kraft/samskapande och insatser mot dubbelarbete. I samarbetet för kunskapsstyrning betonas im-
plementering och uppföljning. Överenskommelsen fastställs av Samverkansnämnden i början av 
december. 

Gemensam data 
Arbetet med en sjukvårdsregional process för vårddata och forskningsdata har levererat en för-
studie som presenterades för Regionsjukvårdsledningen i slutet av oktober. Förstudien, som in-
nehåller effektmål, omvärldsanalys och en nulägesbeskrivning, föreslår nedanstående åtgärder att 
börja med 

• ett gemensamt bedömningsforum 
• ett gemensamt beslutsforum 
• en gemensam ingång för forskare 
• ett tidigt och sammanhållet forskarstöd. 

 
Regionsjukvårdsledningen ställde sig bakom både den föreslagna processen för fortsatt utveckl-
ing och den framtagna processen för leveranser av data för forskningsändamål. 

Långsiktig och hållbar arbetsfördelning 
Det påbörjade arbetet med en långsiktigt hållbar modell för att kunna erbjuda patienter vård i 
varandras regioner fortsätter och utvidgas 2023 under kunskapsrådens ledning. Arbetet omfattar 
gemensam analys av tillgänglighetsdata och gemensam planering och styrning av patientflöden. 
Modellen ska stödja patientgrupper med störst behov. 2023 planeras operationssamverkan för 
öron-, näs- och halskirurgi, ögonkirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, kirurgi, kärl- och 
plastikkirurgi samt gynekologisk kirurgi.  

Från etablering till hållbar drift och utveckling 
Samverkansnämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen för regionernas samarbete i 
Nationellt system för kunskapsstyrning 2023-2027. Nu när systemet är etablerat vrids fokus till 
implementering och uppföljning. 
 
Respektive region ska koncentrera sig på 

• lokalt införande 
• uppföljning, medicinska resultat, oönskade variationer samt effektivitet i användningen 

av befintliga resurser 
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• tillgängliggörande av aktuella kunskapsstöd  
• nyttjande av patientkraften och stärka patientperspektivet 
• samspel med kommunerna 
• underlag till politisk ledning. 

 
Regionernas samarbete på nationell nivå koncentreras till 

• informationsförsörjning 
• uppföljning och analys 
• utveckling och användning av nationella kvalitetsregister 
• integrering av kunskapsstyrningen inom cancerområdet 
• dimensionering av den nationella stödfunktionen. 

 
Den nya inriktningen fick stort utrymme vid systemets nationella lärandeträff 26 oktober. Ut-
veckling, lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning var huvudspåren under dagen där 
Sydöstra sjukvårdsregionen var väl representerat. 
Läs mer: Lärandeträffen 26 oktober, kunskapsstyrningvard.se 

Nya kunskapsstöd 
Nu finns det nya vårdprogrammet för tjock-och ändtarmscancerscreening tillgängligt i Kun-
skapsbanken på RCC:s webbplats. 
Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancerscreening, Kunskapsbanken 
 
I oktober publicerades nya vårdförlopp för epilepsi och långvarig smärta. Dokumenten finns som 
vanligt på webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd och stödmaterial på webbplatsen Kun-
skapsstyrning hälso- och sjukvård. 
Om vårdförloppet för epilepsi, kunskapsstyrningvard.se 
Om vårdförloppet för långvarig smärta hos vuxna, kunskapsstyrningvard.se 
 
Sjukvårdsregionen lämnar i dagarna in samordnade remissvar på förslag till nationella vårdför-
lopp för: 

• Matallergi 
• Obstruktiv sömnapné hos vuxna 
• Svårläkta sår 

 
RPO ögonsjukdomar har nyligen svarat på remisser om nya vårdriktlinjer för: 

• Infektiös keratit 
• Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) 
• Optikusneruit 
• Remiss efter synprövning vid fyraårsbesöket i barnhälsovården 

 
15 november publiceras remissversioner av nya nationella kunskapsstöd för: 

• Hyperparatyroidism, vårdprogram 
• Korneala ektasier, vårdriktlinje 
• Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), vårdförlopp 
• Långvarig smärta hos barn, vårdprogram 
• Ländryggsbesvär, vårdförlopp 
• Lätt traumatisk hjärnskada barn, vårdriktlinje 
• Lätt traumatisk hjärnskada vuxen, vårdriktlinje 
• Medelsvår svår traumatisk hjärnskada vuxen, vårdriktlinje 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/fysiskamotetochgemensamhandlingsplanifokusvidlarandetraff.67400.html
http://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=w9p91DnZUAI2mopDQKxYESYUDvVMi1XcTCj9IBjXvh9ZgnYaHdbMvxmLLBuus0mahfdKDjKfl6UTJRunlELLEi-2BO2rMSjxY8WyxHpuSC-2Fd-2BwAMHtqTeOMm-2FV7mf3DTAPO2lu_Snk64dJithAHHe-2BIaZJDljf6gMDG73w4RVaN-2BrvJLi-2F0FrIo4mOAoLvLiPBzjMV8fqEZzbqH8g0gawnTleVCsIRBzihjOcxK0Gd71PtCvA1uEKQgi8-2BTFtR-2BT675EBevSbWRXG4MMqSSOqzi5NYBFoNSpxtonjIsa-2BTezpnFvJIjw-2BW0iO5LkfEfAkcOZg8b-2BFavf0DB4nYxBNBF47-2BaMkAfbpnzvDA8VEB8zHfQoJo1lAyDmCCXkFdAEVinDdTFi2MPTfTISNCY41Y-2BS7BTLjiWbgFpPOsJeK1EKpmT7lcB-2B-2FNJ9FqcM6-2Fkg7FmFa4Ejub-2BnsXSla54bbM-2FwlvJI2LmapWw6KTeXinOCMFqOd807GgpkXetYqukvwFVGYTKLThqXnvrnVy7TY6Hp-2F6GQGSPgB9sFnbkpRQiQHY1oAU-3D
https://skr.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/nervsystemetssjukdomar/vardforloppepilepsi.67131.html
https://skr.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/nervsystemetssjukdomar/vardforloppsmartalangvarighosvuxna.66690.html
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• Obesitas hos barn och unga, vårdprogram 
• Traumatisk hjärnskada, vårdförlopp 

 
Uppdraget att lämna synpunkter på remisserna mejlas inom kort till ansvariga programområden. 
Läs mer: Samordnade remissvar, sydostrasjukvardsregionen.se 
 
I början av november genomfördes ett sjukvårdsregionalt seminarium om nya nationella riktlin-
jer för adhd och autism. Socialstyrelsen presenterade remissversionen och företrädare för sjuk-
vårdsregionen visade sina gapanalyser. Läs mer om remissversionen: Nationella riktlinjer (syd-
ostrasjukvardsregionen.se) 

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer 
Programområden med sjukvårdsregionala vårdriktlinjer på webbplatsen Region Plus ska senast 
årsskiftet flytta sina dokument till någon av regionernas dokumenthanteringssystem för att säker-
ställa versionshantering och hållbar länkning till innehållet från respektive regions vårdgivar-
webb. Instruktioner har mejlats till ordförande och processtöd för berörda programområden. 
Eventuella frågor om flytten mejlas till conny.thalin@rjl.se. 

Brent James om ekonomi och kunskapsstyrning 
Nu kan du ta del av Brent James (Intermountain Healthcare) erfarenheter och råd om samspelet 
mellan kunskapsstyrning och ekonomi via Region Stockholms webbplats Vårdgivarguiden. 
Föreläsning om kunskapsstyrning - ett samspel mellan ekonomi och kvalitet, Vårdgivarguiden 

Stöd för omvärldsbevakning 
Följ utvecklingen i det nationella samarbetet genom att prenumerera på nyheterna och nyhetsbre-
vet på webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Här hittar du även länkar till nyhets-
brev från myndigheterna som ingår i partnerskapet. 
Prenumerera på nyheter, kunskapsstyrningvard.se 
Nyhetsbrev, kunskapsstyrningvard.se  

Nya och nygamla grupper 
För att förtydliga uppdrag och ansvar har programområdet äldres hälsa har bytt namn till hälsa 
och palliativ vård. Uppdraget kring palliativ vård gäller alla åldrar. 

RPO mag- och tarmsjukdomar har startat regional arbetsgrupp IBD och regional arbetsgrupp le-
vercirros. RPO medicinsk teknik har startat regional arbetsgrupp laboratoriemedicin IT. 

På nya uppdrag 
• Pernilla Hint Järnvall (RÖ) är ny ordförande för RPO rehabilitering, habilitering och för-

säkringsmedicin 
• Anne Parke (RKL) är ny ordförande för RPO öron-, näs- och halssjukdomar 
• Linda Andlöw (RJL) är nytt processtöd för RPO perioperativ vård, intensivvård och 

transplantation 
• Mats Petersson (RKL) är från och med årsskiftet ny ordförande för kunskapsråd medicin 

och akut vård 
• Lena Bergvin Lundqvist (RÖ) är ny ledamot i kunskapsråd diagnostik och sinnen 
• Tomas Kristiansson (RKL) är ny i RSL stab och arbetsutskott 
• Lotta Lindkvist (RÖ) är koordinator för insatser i samarbetsområdena 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/process/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/process/
http://plus.rjl.se/vardriktlinjer
mailto:conny.thalin@rjl.se
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/kunskapsstyrning/informationsmaterial/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyhetsbrev.56217.html
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Mer information 
Lägg gärna sjukvårdsregionens och kunskapsstyrningssystemets webbplats som favoriter i din 
webbläsare.  

• Sydöstra sjukvårdsregionen  
• Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

Om utskicket 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett nationellt eller sjukvårdsregionalt uppdrag i Nationellt 
system för kunskapsstyrning eller andra forum för sjukvårdsregionalt samarbete, 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/
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