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Tack för dina insatser, god jul och gott 
nytt samarbete 2023 
Vid Regionsjukvårdsledningens sista sammanträde för året kunde vi blicka tillbaka på ännu ett år 
av intensivt och framgångsrikt samarbete inom många områden. Ett stort tack till alla ni som 
hjälper varandra och tar vara på kraften i att göra och lära tillsammans. 2023 fortsätter vi ut-
veckla god och jämlik hälso- och sjukvård till drygt en miljon invånare. 

Överenskommelse och prislista för 2023 
Samverkansnämnden har fastställt regionernas överenskommelse om vård och samverkan samt 
priser och ersättningar för nästa år: 
Avtal och överenskommelser, sydostrasjukvardsregionen.se 
Priser och ersättningar, sydostrasjukvardsregionen.se 

Regionernas utvecklingsplan för ökad kunskapsstyrning 
Du har väl inte missat Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation och regionråd i 
Region Östergötland, i filmen om regionernas beslutade inriktning för det gemensamma arbetet 
med kunskapsstyrning? Läs mer och se filmen: Om kunskapsstyrning, kunskapsstyrningvard.se 

Aktuella remisser på nationella kunskapsstöd 
• Hjärntumörer, vårdprogram (reviderat) 
• Hyperparatyreoidism, vårdprogram 
• Korneala ektasier, vårdriktlinje 
• Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vårdförlopp 
• Lungcancer, vårdprogram (reviderat) 
• Långvarig smärta hos barn, vårdprogram 
• Ländryggsbesvär, vårdförlopp 
• Obesitas hos barn och unga, vårdprogram 
• Traumatisk hjärnskada, vårdförlopp och vårdriktlinjer 
• Trofoblast, vårdprogram (reviderat) 

 
Uppdraget att lämna synpunkter på remisserna har mejlats till ansvariga programområden. 
Läs mer: Samordnade remissvar, sydostrasjukvardsregionen.se 

Stöd för implementering 
För att stödja implementering av ny kunskap anordnar sjukvårdsregionen tre digitala seminarier 
för ordförande och processtöd i regionala programområden och samarbetsgrupper: 

• Projektstyrning 9 februari kl 10-11.30 
• Målstyrning 29 mars kl 8.30-11.30 
• Processtyrning (dag och tid är inte klart) 

Reservera tiderna. Mer information och länkar mejlas och publiceras på sjukvårdsregionens 
webbplats inom kort. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/avtal-och-overenskommelser/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansnamnden/priser-och-ersattningar/
https://skr.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning.44726.html
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
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Medel för utvecklingssatsningar 
2023 avsätter sjukvårdsregionen 2 722 000 kr för satsningar i programområdena som bidrar till 
utveckling av hälso- och sjukvården. Frågor och ansökan om medel ställs till Regionsjukvårds-
ledningens stab. Läs mer: Medel för utvecklingssatsningar, sydostrasjukvardsregionen.se 

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer på ny plats 
Nu hittar du länkar till sjukvårdsregionala vårdriktlinjer på sjukvårdsregionens webbplats. Under 
2023 fortsätter arbetet med gemensamma rutiner för att administrera och dela sjukvårdsregionala 
dokument säkert och effektivt. Exempelvis har regional samverkansgrupp läkemedel börjat pub-
licera sina beslut och rekommendationer på webbplatsen. 
Kunskapsstöd, sydostrasjukvardsregionen.se 
Läkemedel, sydostrasjukvardsregionen.se 

Ordförarbyten 
Vid årsskiftet byter flera nationella programområden ordförande, så även i tre av de fyra pro-
gramområden som sjukvårdsregionen har värdskap för: 

• Simon Rundqvist (RJL) lämnar ordförandeuppdraget för NPO barns och ungdomars 
hälsa till Katarina Hanséus från Södra sjukvårdsregionen  

• Martin Holmer (RJL) lämnar NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation till 
Eva Joelsson-Alm, Region Stockholm-Gotland 

• Stefan Bragsjö (RKL) lämnar NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin till 
Catharina Nygren Deboussard, Region Stockholm-Gotland 

På nya uppdrag 
• Katri Nieminen (RÖ) är ny ordförande för RPO kvinnosjukdomar och förlossning 
• Ida Dånmark (RÖ) är ny ledamot i Regionsjukvårdsledningen och kunskapsråd kirurgi 

och cancer 
• Jessica Frisk (RÖ) är ny ordförande för kunskapsråd kirurgi och cancer 
• Martin Takac (RJL) är ny ordförande i styrelsen för Regionalt cancercentrum sydöst 
• Martin Holmbom (RÖ) har nominerats till NPO njur- och urinvägssjukdomar 
• Claes Lennmarken (RÖ) har nominerats till nationella medicintekniska produktrådet 

Mer information 
Lägg gärna sjukvårdsregionens och kunskapsstyrningssystemets webbplats som favoriter i din 
webbläsare.  

• sydostrasjukvardsregionen.se 
• kunskapsstyrningvard.se 

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/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/medel-for-utvecklingssatsningar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/kunskapsstod/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/samverkansgrupper/lakemedel/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/
https://kunskapsstyrningvard.se/
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