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1. Inledning 

Mats Bojestig hälsar välkommen till dagens möte. Ett speciellt välkommen till de nya deltagarna 

Ida Dånmark, Region Östergötland som ersätter Reidar Källström och Leni Lagerqvist, Region 

Kalmar län som besätter den vakanta posten efter Karl Landergren. 

2. Stärkt gemensamt arbete i SÖSR 
Annica Öhrn ger en statusrapportering av uppdraget om ett stärkt gemensamt arbete i Sydöstra 

sjukvårdsregionen där det bl.a. framgår att inventeringsfasen pågår. 

 

Stärkt gemensamt arbete i Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att vara ett ämne på SVNs 

workshop den 16 mars. Samarbetsområde Ledning och  styrning och samarbetsområde 

Patientens egenkraft och samskapande kommer att diskuteras mer ingående under workshopen 

och under SVNs möte den 17 mars. Efter diskussion framkommer även andra ämnen som är 

angelägna att diskutera på strategisk nivå; avgränsning av vård som inte ska ges, tillgänglighet, 

bemanningsutmaningen och it-frågor. 
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Konklusion 
RSL ser positivt på det pågående arbetet och bjuder in Lotta Lindqvist till nästa RSL den 5 april. 

3. Gemensam data – verksamhetsutveckling 
Magnus Person rapporterar om behovet av data för verksamhetsutveckling inom uppdraget 

Gemensam data. Det är olika förutsättningar och lagar som styr vilken data som kan göras 

tillgänglig beroende på om det handlar om data för forskning eller data för 

verksamhetsutveckling. För att komma igång även med verksamhetsutvecklingsdelen behöves 

förstärkning med kompetens inom verksamhetsutveckling. 

 

Konklusion 
RSL au får i uppdrag att tillsammans med Magnus utreda bästa gruppsammansättning för att 

processen ska utvecklas både vad gäller data för forskning och data för utveckling. 

4. Från RSL AU 
a) Systemmått 

AU diskuterar systemmått kopplade till patientlöftena. Data ska vara lätt att ta fram, ge en bra 

bild och vara enkel att använda i uppföljnings- och analysarbetet både lokalt och 

sjukvårdsregionalt.  

b) Styrgrupper som ledningsstruktur – t.ex. Digital utveckling 

AU diskuterar användning av styrgrupper –  När organiseras styrgrupper och varför? Vem 

tillsätter dem? Finns samsyn i sjukvårdsregionen? 

c) Ny remissprocess- synpunktsinhämtning 

 När remisser inte förväntas ha stor påverkan kommer en förenklad remissrutin att användas. 

Funktionsbrevlåda i respektive region för dessa remisser. 

d) Inlån till SKR 

SKR har fortsatt behov av att låna in personal från Regionerna. Aktuellt just nu är  personer som 

ska jobba med uppföljning och analys, bedömningsinstrument och skattningsskalor, 

utbildningsmaterial till vårdpersonal som stöd för införande av kunskapsstöd m m. 

e) Skrivelse från RPO cancersjukdomar - Uppföljningsenhet vuxna efter barncancer (UFE)  

Skrivelse från enheten för uppföljning av invånare med barncancer om problem med ansvar för 

uppföljning och rehabilitering. Svar från AU och kunskapsrådens ordförande att frågorna måste 

lösas av RPO och i samverkan med lokala verksamhetsledningar. 

 

Konklusion 
AU får i uppdrag att fortsättningsvis hantera liknande frågor på ovan angivet sätt. 

f) Kommunikationsresurser i sjukvårdsregionen 

Hur kan regionernas kommunikationsavdelningar engageras mer i den sjukvårdsregionala 

samverkan och samarbetet kring kunskapsstyrning? Annica föreslår ett möte med 

kommunikationsdirektörer eller utsedda sektionschefer. 

 

g) Aktuella remisser 

Kort information ges dels om remisser inom Nationellt system för kunskapsstyrning som 
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besvarats i dagarna och dels om nya remisser som skickas ut den 15 februari. 

 

För mer information – se bilaga. 

 

h) Nomineringar 

Som representant i NPO Medicinsk diagnostik nomineras Birgitta Clinchy, verksamhetschef för 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

 

Nominering BG-MTP 

Som representant i BG-MTP nomineras Björn Liljekvist, Region Kalmar län  

 

Beslut 
RSL godkänner föreslagen nominering till NPO medicinsk diagnostik  

RSL godkänner föreslagen nominering till BG-MTP 

 

i) AUs uppdrag 

Vid nästa RSL får AU i uppdrag att visa hur uppdragen ser ut idag jämfört med när AU bildades. 

5. Samverkansnämnden 

Samverkansnämndens första möte 2023 är ett internat den 16-17 mars med introduktion för nya 

medlemmar och workshop om de nya samarbetsområdena och kompetensförsörjning. 

Agenda  

Susanne Yngvesson redogör för preliminär agenda inför Samverkansnämndens möte den 17 

mars. 

Information från kunskapsråd hälsa och rehabilitering och folkhälsosatsningen, 

samarbetsområde Ledning och styrning och samarbetsområde patientens egenkraft och 

medskapande, Vid sammanträdet kommer ett flertal beslutsärenden att behandlas, bl.a. 

årsredovisning för SVN 2022, internkontrollplan 2023, yttrande över remiss avseende Screening 

för spinal muskelatrofi och nominering till Styrelsen för svenskt ambulansflyg respektive 

Nationella  screeningrådet. 

6. Uppdrag Data och analys 

Magnus Persson informerar kort om uppdraget att ta fram modell och gemensamma arbetssätt 

för uppföljning Data och analys. Ny styrgrupp har tillsatts som består av Magnus Persson, Karl 

Landergren, Lena Lundgren och Göran Henriks. Rapport ska lämnas till RSL den 29 maj och 

den 12 september. 

 

För mer information – se bilaga. 

7. Kunskapsråden 
Leni Lagerqvist informerar om ny struktur för kunskapsrådens möten 2023. Alla 4 kunskapsråd 

har möte samtidigt. Första delen av mötet är gemensam och därefter har varje kunskapsråd eget 

möte. 

 

Upplägget kommer att utvärderas kontinuerligt. 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

8. Högspecialiserad vård 

Johan D Söderholm ger aktuell information om nationell högspecialiserad vård (NHV) i fråga 

om arbete med anledning av identifierade verksamheter för potentiella uppdrag inom NHV. 

Diskussion förs i fråga om fördelning av operationer inom SÖSR om det blir så att US får 

uppdrag inom NHV som medför en nettoökning av antalet operationer på US. 

Konklusion 

RSL konstaterar att en översyn av den totala operationskapaciteten behövs för att långsiktigt 

kunna planera för arbetsfördelning. 

RSL tackar för informationen och betonar att arbetet med NHV på US är viktigt för hela 

sjukvårdsregionen. 

Mer information om Nationell högspecialiserad vård finns på Socialstyrelsens hemsida 

9. HTA 

Ny ordförande i RSG HTA blir Thomas Davidson, Centrum för utvärdering av medicinsk teknik 

(CMT) som får en förenad tjänst. Även det nationella uppdraget ingår i tjänsten. 

 

Avtalet som Region Östergötland har med CMT har sagts upp och kommer att omförhandlas 

med möjlighet både för Region Jönköpings län och Region Kalmar län att ansluta sig. 

10. Avslutning 

Ordförande tackar deltagarna för insatser under mötet och avslutar kl. 11.40. 

 

Vid anteckningarna 

Marie Gustavsson 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/

