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1. Inledning 

Mats Bojestig hälsar alla välkomna till dagens möte. Som inledning lyfts det aktuella läget med 

ökningen av antalet patienter med covid-19, säsongsinfluensan och RS-virus. 

Johan Rosenqvist informerar om uppmaning från Socialstyrelsen om att aktivera det nationella 

intensivvårdsplatsnätverket under julhelgerna. Utifrån nuläget ser regionerna inte behov av att 

göra detta nu utan avser att i första hand ta hjälp inom respektive sjukvårdsregion där 

kontaktvägar finns etablerade. Om situationen i ett senare skede inte skulle gå att hantera inom 

sjukvårdsregionerna ska en kommunikationsväg för att aktivera nätverket skapas, Johan 

Rosenqvist medverkar i detta arbete. 
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2. OECI ackreditering 

Conny Wallon och Per Sandström informerar om syfte och mål samt genomfört arbete med 

projekt gällande ackreditering enligt standard för Organisation of European Cancer Institutes 

(OECI) på Universitetssjukhuset (US) i Linköping. En beskrivning av ackrediteringsprocessen 

och vilka vinster ackrediteringen innebär för verksamheten ges. 

Diskussion förs. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen och avser att följa ackrediteringsprocessen framöver för att i ett 

senare skede göra en översyn av möjligheterna att vidga ackrediteringen till att omfatta hela 

Sydöstra sjukvårdsregionen. Projektet ska återkomma till RSL vid ett kommande möte med 

aktuell information under ackrediteringsprocessen och frågan om utformning av cancerstyrelse. 

3. Traumacentrum på US 

Conny Wallon informerar om genomfört projekt gällande etablering av Traumacentrum på US i 

Linköping och beskriver ett antal förbättringsområden som projektet identifierat. 

Marcus Permert Fraser redogör för uppsatta mål, identifierade utmaningar och kommande 

förbättringsarbeten för Traumacentrum US. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen och det arbete som görs. 

4. Från regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 

a) Nomineringar  

Som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Nationellt programområde (NPO) Njur- och 

urinvägssjukdomar nomineras Martin Holmbom, Specialistläkare Urologiska kliniken, 

Universitetssjukhuset Linköping. 

Som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Medicintekniska Produktrådet (MTP) 

nomineras Claes Lennmarken, Medicinsk rådgivare Region Östergötland. 

Beslut 

RSL godkänner föreslagna nomineringar till NPO Njur- och urinvägssjukdomar och MTP-rådet. 

 

b) Nominering till BG-MTP 

Susanne Yngvesson informerar om fortsatta svårigheter med rekrytering till beredningsgrupp för 

MTP-rådet. Fråga om hantering av fortsatt process för nomineringen lyfts. 

Diskussion förs.  

Konklusion 

RSL ser behov av att lyfta nomineringen ytterligare en gång i sjukvårdsledningarna i respektive 

region. Om nomineringen inte kan slutföras efter detta noteras att det finns möjlighet gå vidare i 

processen genom en annonsering av uppdraget. 
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c) Nya NPO ordf. inom värdskapet 

Susanne Yngvesson informerar om nya ordförande i NPO Barn och ungdomars hälsa, NPO 

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt NPO Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin. Den 21 december hålls ett möte där RSL stab träffar nya ordförande och 

informerar om Sydöstra sjukvårdsregionen, värdskapet och tillgängligt processtöd. 

 

d) Beslutsunderlag för utvecklingsmedel 

Susanne Yngvesson informerar om avsatta medel för utvecklingssatsningar i Sydöstra 

sjukvårdsregionen under år 2022 och förslag till budget år 2023 där 2 722 000 kr föreslås 

avsättas för kompetens- och utvecklingssatsningar. 

Se även bilaga punkt 4. 

Beslut 

RSL godkänner föreslagen budget för utvecklingsmedel för år 2023. 

 

e) Ordförande RCC 2023 och planering ordförandeskap 2023-2027 

Karl Landergren informerar om förslag till nya ordförande för Kunskapsråd (KR) Kirurgi och 

cancer samt Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst år 2023 och planering för ordförandeskapet 

i dessa forum enligt följande. 

KR Kirurgi och cancer 

 2022-2023 RÖ - Jessica Frisk från 2023 

 2024-2025 RKL 

 2026-2027 RJL 

RCC 

 2023-2025 RJL - Martin Takac 

 2026-2027 RÖ 

Beslut 

RSL godkänner förslag till ordförande i KR Kirurgi och cancer år 2023 samt ordförande i RCC 

under perioden 2023-2025.  

5. Avrapportering uppdrag dokumentstruktur 

Nathalie Bijelic Eriksson redogör för genomfört uppdrag gällande dokumentstruktur och 

begrepp inom Sydöstra sjukvårdsregionen. En arbetsgrupp tillsattes utifrån uppdraget, som gavs 

av RSL stab den 21 december 2021, och har arbetat med en kartläggning av respektive regions 

dokumentstruktur och att undersöka möjligheten att ta fram ett förslag på gemensamma 

definitioner och beslutsnivåer inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetsgruppen har arbetat fram 

en processbeskrivning vid framtagande av politiskt styrande dokument som hanteras gemensamt 

i Sydöstra sjukvårdsregionen och en sammanställning över styrande dokumenttyper samt ger ett 

antal förslag till det fortsatta arbetet med en mer enhetlig dokumentstruktur inom 

sjukvårdsregionen. 

Se även bilaga punkt 5. 
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Diskussion förs.  

Konklusion 

RSL tackar för informationen och det arbete som genomförts. RSL ser ett starkt behov av att 

fortsätta arbetet för att nå en mer enhetlig och i förlängningen mer gemensam dokumentstruktur 

inom Sydöstra sjukvårdsregionen. För att nå dit behövs en bredare förankring av dessa 

frågeställningar på regionledningsnivå i respektive region. Utifrån detta ska en sammanfattande 

bildpresentation av projektet och dess slutsatser tas fram. Bildpresentationen ska användas som 

underlag till information i respektive regionledning där diskussion ska föras angående behovet 

av ett fortsatt arbete. Efter diskussion om behov, resurser och mandat i regionledningarna ges 

återkoppling till RSL stab som bereder frågan innan den återkommer till RSL vid ett kommande 

möte. 

6. Kunskapsråd 

Kort information ges från KR där avrapportering av handlingsplaner och avstämningsmöten är 

aktuellt. I KR Diagnostik och sinnen lyftes nedan frågeställningar till RSL för diskussion och 

förslag till vidare hantering. 

 

1. Frågeställning gällande svårigheter i etiska avvägningar vid insättning av särläkemedel, behov 

av förtydliganden i tillämpningen av befintliga rekommendationer finns utifrån att detta hanteras 

olika i regionerna. 

 

Konklusion 
RSL ser att det finns ett behov av att arbeta med frågan. En sammanställning av exempel ska tas 

fram som underlag till Regional samverkansgrupp (RSG) Läkemedel som ges i uppdrag att 

förbättra och utveckla kunskapsstödet avseende insättning av särläkemedel.  

 

2. Frågeställning från RPO Tandvård gällande behov av delning av data och sammanhållen 

journalföring, viktigt att ha med förutsättningarna som finns då tandvårdsverksamheterna har 

olika journalsystem inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Problematik med delning av data finns 

även i förhållande till andra kliniker, t.ex. öron-näs- och halsklinikerna.  

 

Konklusion 

RSL noterar vikten av att beskriva detta behov till RSG Digital utveckling och rekommenderar 

RPO Tandvård att ta kontakt med RSG Digital utveckling för att komma vidare i frågan. 

 

3. Frågeställning gällande kunskap om implementering av nationella riktlinjer och vårdförlopp. 

Kunskap och möjlighet till gemensam utbildning i implementeringskunskap efterfrågas, främst 

för ordförande och processtöd i Regionala programområden (RPO). 
 

Konklusion 

RSL ser att det finns ett behov att arbeta med frågan om implementering och att stötta 

verksamheterna i detta. RSL ger RSG Stöd för utveckling och ledarskap i uppdrag att hantera 

frågeställningen inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 
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7. Rekrytering av ny föreståndare Forum Sydost  

Annica Öhrn informerar om behov av att rekrytera ny föreståndare till Forum Sydost och 

framtagen kravspecifikation för tjänsten. Fråga lyfts om RSL önskar ta del av framtagen 

kravspecifikation innan rekrytering kan påbörjas. 

Beslut 

RSL ger i uppdrag till RSL stab att ta del av och ställa sig bakom kravspecifikationen innan 

rekrytering påbörjas. 

8. Dekan Lena Jonasson presenterar sig och medicinska fakultetens 
arbete med utbildning och forskning  

Lena Jonasson ger generell information om Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet 

(LiU) i fråga om vision, fakulteter, studentantal och samverkansarbeten samt pågående arbete 

inom den medicinska fakulteten. En sammanfattning av Magnus Hultins utvärdering av den 

regionaliserade läkarutbildningen ges. 

Konklusion  

RSL tackar för informationen och ser fram emot vidare kontakt i samband med arbete med nya 

avtal mellan regionerna och LiU inför 2024. 

9. Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen 

Lotta Lindqvist ger en statusrapportering av uppdraget om ett stärkt gemensamt arbete i Sydöstra 

sjukvårdsregionen i fråga om kartläggning av pågående arbeten per samarbetsområde och 

processen framåt. 

Se även bilaga punkt 9. 

Konklusion 

RSL tackar för informationen och ser mycket positivt på arbetets inriktning och processen 

framåt. Den kartläggning som nu görs av pågående arbeten per samarbetsområde skapar 

förutsättningar för att i nästa skede kunna efterfråga spridningen och omfattningen av de arbeten 

som utförs. RSL ser fram emot att fortsätta följa arbetet framöver. 

10. Avslutning  

Reidar Källström medverkar idag vid sitt sista möte med RSL och tackas för allt arbete som 

gjorts inom ramen för sin ledamotsroll i RSL. 

Ordföranden tackar sekreteraren för bra samarbete under året. 

Ordföranden tackar samtliga och avslutar mötet kl. 15.50. 

 

 

Vid anteckningarna 

Nathalie Bijelic Eriksson 


