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Mötesanteckning Kunskapsråd Medicin och akut 
vård 

Datum 2022-11-21   

Tid: 13:00-15:20  

  

Närvarande  

Annkristin Svensbergh  tf.ordf  RKL 

Mats Pettersson, tillträdande ordf. RKL 

Karl Landergren     RÖ 

Eva-Lena Zetterlund    RÖ 

Agneta Ståhl    RJL 

Jan-Erik Karlsson    RJL 

 

Ordf.  och processtöd Regionala programområden (RPO) 

RPO akut vård ordf. processtöd Martin Lindfors 

RPO hjärt- och kärlsjukdomar ordf. Jan-Erik Karlsson 

RPO lung- och allergisjukdomar ordf. Helena Engström och Magnus Kentson 

RPO reumatiska sjukdomar Eva Winqvist och processtöd Karin Sjöstedt 

 

 

Inbjudna Anna Centerhed och Gunnar Norberg 

 

1. Inledning, presentation 

Ordförande Annkristin hälsar välkommen. Nya deltagare hälsas välkomna. Mats 

Pettersson kommer att ta över ordförandeposten och Magnus Kentson ersätter Helena 

Engström från januari 2023. 

 

2.  Aktuellt från RSL, aktuella remisser och mötestider 2023 

Karl och Jan-Erik informerar från senaste mötet i RSL, såsom nära vård, 

Samverkansnämnden, gemensam data, kompetensförsörjning, långsiktig och hållbar 

arbetsfördelning.  

 

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). 

 

Nästa år kommer alla kunskapsråd ha möten samtidigt med en gemensam första del och 

en separat del för resp. kunskapsråd. 

 

För mer information se bilaga 1. 
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3.  Diskussion med RSG läkemedel och RSG medicinsk teknik 

Anna Centerhed, RSG läkemedel informerar om uppdraget i RSG och hur gruppen 

arbetar. Att samordna införande av nya läkemedel som inte kvalificerar in som ”dyra” 

men som är avsedda för behandling av stora patientgrupper där den totala kostnaden kan 

bli stor är ett av uppdragen man jobbar med och som är viktigt för att patienten ska 

erbjudas jämlik vård i SÖSR. Man håller på att ta fram en gemensam struktur för ett 

ordnat införande. Den strategiska styrningen har stärkts bl.a. genom att en apotekare 

finns med i upphandlingsgruppen. 

Gruppen vill utveckla samarbetet med RPOerna och ta fram tydliga strategier för att 

hantera det ökande problemet med restnoteringar. 

Gunnar Norberg, RSG medicinsk teknik informerar om hur gruppen arbetar. Det är en 

ny grupp som håller på att formeras. Man försöker ta ett nytt grepp om ordnat införande 

eftersom tidigare rutin tagit allt för lång tid för att vara meningsfull. En workshop 

planeras för att hitta bättre och effektivare rutiner och man funderar på att bilda en RAG 

för att förfina rutinerna vid ordnat införande. 

 

En utmaning man jobbar med är bristsituationen främst på reservdelar. En annan stor 

utmaning är integration med IT och hur olika appar och plattformar fungerar 

tillsammans med medicintekniska produkter. Utvecklingen inom IT-sektorn går mycket 

snabbare än inom industrin. Till det kommer appar mm där data sparas i olika 

molntjänster och som egentligen utvecklats framför allt för privatpersoner utan hänsyn 

till vårdens lag- och säkerhetskrav.  

 

Kunskapsrådet konstaterar att samarbete med dessa RSG är av största vikt för att kunna 

erbjuda jämlik vård i SÖSR och för att inte produkter och läkemedel som inte granskats 

och värderats ska slinka in i organisationen från annat håll. 

 

4. RPOs handlingsplaner, redovisning och diskussion  

Inskickade handlingsplaner finns i bilaga 2. Nedan finns några synpunkter och 

kommentarer som framkom vid presentationen. 

 

RPO reumatiska sjukdomar, Eva 

 Patientmedverkan – beskrivning av hur man jobbat med patientmedverkan 

 Positivt att gruppen har behållning av att svara på remisser 

 Det bästa under året har varit att kunna träffas fysiskt 

 

RPO lung- och allergisjukdomar, Helena 

 KOL Svårt med ett helhetsgrepp med många vård-/hälsocentraler inblandade i 3 

regioner. NKK kan bli ett stöd i arbetet 

 PSVF Matallergi – allergologer. Hur kan PSVF matallergi implementeras när 

det är brist på allergologer? 
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RPO akut vård, Martin 

 Svårt med patientrepresentant eftersom verksamheten rör i princip alla 

patientgrupper 

 Hur ser samarbetet med den psykiatriska akutvården ut? 

 Det bästa under året förutom fysiska möten är representantskap i de nationella 

grupperna och att man fått in det pre-hospitala perspektivet i grupperna 

 

RPO hjärt- och kärlsjukdomar, Jan-Erik 

 RSG läkemedel deltar vid nästa RPO-möte 

 Det bästa under året har varit regiondagarna i Västervik med tema Hjärtsvikt 

 

Sammanfattningsvis har det varit intressanta genomgångar och diskussioner som visar 

hur mycket aktiviteter som är på gång inom SÖSR. 

 

4. Avslutning 

Annkristin lämnar ordförandeskapet till Mats Pettersson. 

 

Kunskapsrådet tackar Annkristin för hennes insatser som ordförande och Mats hälsas 

välkommen. 

 

Nästa möte är den 1 mars delvis tillsammans med övriga kunskapsråd. 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson  


