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Mötesanteckningar Kunskapsråd Hälsa och 
rehabilitering 

Tid: 2022-11-24 kl. 13.00 – 16.10 

Plats: Digitalt möte   

  

Närvarande  

Tjänstepersoner 

Micael Edblom, ordf.   RJL 

Susanne Yngvesson   RJL 

Marie Gustavsson, processtöd RJL 

Niklas Fögher   RKL 

 

LiU-representant 

Fredrik Iredahl 

 

Ordförande regionala programområden 

Catrin Furuhjelm, RPO Barn och ungdomars hälsa  

Maria Elgstrand, RPO Hälsofrämjande  

Tomas Kristiansson och Jörgen Bergström, RPO Psykisk hälsa  

Anette Johansson, RPO Primärvård  

Susanne Almers, RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin  

Ulrika Stefansson, RPO äldres hälsa och palliativ vård 

 

 

1. Inledning 
Två nya medlemmar hälsas välkomna till gruppen. Det är Catrin Furudal, RPO barn och 

ungdomars hälsa och Jörgen Bergström som kommer att ta över som ordförande i RPO 

psykisk hälsa. 

 

Genomgång och repetition av Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansområden, 

struktur, beslutsordning och KRs uppdrag, årsplanering m m. görs.  

Se bilaga. 

2. Anteckningar från föregående möte 
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

Anteckningar från tidigare möten finns på kunskapsrådets webbsida 
Hälsa och rehabilitering - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

3. Rapport från RSL 

Susanne informerar om senaste mötet med RSL såsom nära vård, Samverkansnämnden, 

gemensam data, kompetensförsörjning, långsiktig och hållbar arbetsfördelning. 

 

RSLs mötesanteckningar finns publicerade på RSLs webbsida 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsrad-halsa-och-rehabilitering/
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Regionsjukvårdsledningen - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

4. Aktuella remisser 

Fyra gånger per år får Sydöstra sjukvårdsregionen remisser som sjukvårdsregionen ska 

svara gemensamt på. De remisser som är aktuella just nu har mailats till berörda RPOer. 

Det handlar om  totalt 13 remisser, varav tre är vårdförlopp (traumatisk hjärnskada, 

KOL och ländryggsbesvär - utredning och behandling). 

 

Mer information: Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se) 

 

5. Diskussion forskning 
RPO har i uppdrag att till detta möte inventera vilken forskning som pågår, vilken 

forskningsinfrastruktur som finns och hur forskningsresultat återkopplas till den kliniska 

verksamheten. Fredrik haft kontakt med och fått återkoppling från de flesta RPOerna. 

 

Det är viktigt att kontaktvägarna blir tydliga och att det finns utsedda personer i varje 

region. 

 

Under 2023 kommer Fredrik att presentera några goda exempel vid KR-mötena som 

RPO kan lära sig av och använda vid den egna planeringen och även visa möjligheter att 

öka den kliniknära forskningen inom SÖSR. 

 

6. Kartläggning av personalbehov  
RPO har fått i uppdrag att kartlägga behov av specialistkompetens och om det finns 

behov av delade tjänster mellan regionerna. 

 

Vid förra mötet beslutades att frågan behöver diskuteras mer i RPO och kartläggningen 

bör utvidgas till att även omfatta vilka spetskompetenser som redan finns. 

 

Susanne förtydligar ett det inte är en total inventering av personalbehovet som ska 

göras. Den inventeringen ska som tidigare göras på lokal nivå. Det här uppdraget avser 

t.ex. små discipliner som kan användas gemensamt inom SÖSR eller spetskompetens 

som är svår att få tag i. 

 

De RPO som har behov av sådana tjänster mailar Marie. 

 

7. Handlingsplan 2023 
Inskickade handlingsplaner finns i bilaga. Nedan finns några synpunkter och 

kommentarer som framkom vid presentationen. 

 

RPO primärvård har inte lämnat in någon handlingsplan. De har problem med 

målvärden bl.a. när det gäller 1177-direkt och forskning. RPO primärvård är stor 

remissinstans för PSVF och vårdprogram. 

 

Det är viktigt att Nationella primärvårdsrådets arbete beaktas i handlingsplanen. 

 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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RPO äldres hälsa och palliativ vård 

RPO har bytt namn så att det klart framgår att man även jobbar med palliativ vård även 

för yngre medborgare. 

 

Forum Geriatrikum är öppet för alla. 

Kontinuitet i grupperna underlättar 

Manuell registrering i kvalitetsregister är en utmaning 

Lokal data ska kunna jämförasi nom SÖSR 

 

RPO hälsofrämjande  

Utgångspunkten är nationellt vårdprogram för levnadsvanor. Regionerna har kommit 

olika långt inom de prioriterade områdena. Utmärkande är hur man hjälper och drar 

nytta av varandra. 

 

Livsstilsverktyget bör undersökas mer. 

 

Man vill ha mer samarbete med fler andra RPOer. 

 

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin  

Handlingsplanen har påbörjats. Det återstår en del diskussion om vilka prioteringar 

utifrån nationell nivå man ska jobba med under 2023. 

 

Ju mer man träffas desto mer ser man att man skulle kunna utveckla tillsammans. Det är 

viktigt att avgränsa sig och sätta upp delmål. 

 

Från årsskiftet blir det ny ordförande i RPO och därmed också ny representant i 

kunskapsrådet. 

 

RPO psykisk hälsa 

RPO byter ordförande och därmed också representant i kunskapsrådet. 

 

Det är en utmaning med RAG men när man lyckas med ”huret” blir det bra resultat. 

 

RPO barn och ungdomars hälsa 

RPO har bytt ordförande och därmed representant i kunskapsrådet. Handlingsplanen har 

inte skickats in. 

 

Det är viktigt att koppla arbetet i RPO till vad som händer nationellt och att man har 

kontakt med SÖSRs nationella representant. 

 

Sammanfattningsvis har det varit bra dragningar en engagerad diskussion kring samtliga 

handlingsplaner. 

 

KR tackar avgående RPO-ordförande för gott samarbete och hälsar nya representanter 

välkomna. 

 

 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

8. Deltagande i workshop medicinteknik 
Processbeskrivningen för ordnat införande av medicinteknisk utrustning börjar bli 

färdig för provtryck på några RPO som jobbar mycket med medicinteknik. En 

workshop planeras efter årsskiftet för att testa processen. 

 

RPO som vill delta i workshopen anmäler det till RSG medicinsk teknik.  

 

9. Kommande möten 
Under 2023 kommer alla fyra kunskapsråd ha möten samtidigt. Den först delen blir 

gemensam för alla. Resten av tiden samlas resp. kunskapsråd för eget fortsatt möte. 

 

Mötestider: 

1 mars  kl. 8.30 – 12.00 

8 maj  kl. 9 – 15, fysiskt möte troligen i Alvesta 

25 september  kl. 8.30 – 12.00 

15 november  kl. 8.30 – 12.00 

 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 


