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Resultatuppföljning 2019
RPO hud- och könssjukdomar

Visionen för Sydöstra sjukvårdsregionens system för kunskapsstyrning

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika

• RPO arbetar med – övergripande mål för utvecklad kunskapsstyrning

• RPO arbetar samtidigt med att uppfylla Sydöstra sjukvårdsregionens 
löften till sina invånare

Årsrapport 2019
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ID Förbättringsområde Aktiviteter Status

1 Teledermatologi Ta fram gemensamma 
uppföljningsdata för SÖSR

klart

2 Psoriasis Tillgång till medicinsk fotvård och 
klimatvårdsrehabilitering

pågår

Öka täckningsgrad PsoReg
(nationellt kvalitetsregister)

Pågår

3 Venereologi Minska spridning av gonorre, 
minskad resistens utveckling. NAG

pågår

4 Atopisk dermatit Implementera nationellt kval.reg 
SwedAD

klart

5 Hyperhidros Införa ordnat införande av medicins 
tekniska produkter; MiraDry

pågår

6 Svårläkta sår Arbete med NAG-sår och SVF pågår

Resultatuppföljning 2019 

Sammanfattande analys
Översikt handlingsplan, tabell
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Teledermatologi
Bakgrund
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Ökad solexponering 
Hudcancer ökar
Nationell brist på hudläkare

Bristande tillgänglighet till hudmottagningen
Långa ledtider i hudtumörprocessen



• Teledermatologi

– säkrare bedömning och prioritering av remiss

– nationella kvalitetsindikatorer

– kortare handläggningstider

– kompetensutveckling hos remittenten

Teledermatologi
Elektronisk remiss med digitala bilder på 
hudförändringar taget med dermatoskop
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• Teledermatologi har införts i hela SÖSR 

• I slutet av 2018 hade alla vårdcentraler                  
möjlighet att bifoga bild med remiss till hudklinikerna

• Införande av bildremiss påverkar information, bedömning och 
åtgärd i hela hudtumörprocessen

• För lyckad implementering är att teledermatologi  är effektivt 
med önskad resultat

• Mål: 

– Syftet med utvecklingsarbetet är ett verksamhetssystem för att 
följa nationella kvalitetsindikatorer för tidig upptäckt av 
hudcancer

Teledermatologi
Implementering och gemensam uppföljning av 

teledermatologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen
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• Andel remisser med bild

• Utfall efter remissbedömning

• Förändringar i tumörtjocklek

• Tid från första konsultation (PV)  till excision av MM

• Tid från första konsultation till diagnosbesked

• Patientens upplevelse av delaktighet och stöd

Uppföljning 
(RCC, dec 2018, Tidig upptäckt av cancer med teledermatologi)
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Teledermatologi 
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Vad händer med remissen?
Tumörremisser

9
Resultat från Jönköping ej uppdelat på tumörremiss o allmän remiss, varför ej jämförbara
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Teledermatologi
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Teledermatologi
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Målen är:

• Mer jämlik vård utifrån målvärden i 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer

• Ökad täckningsgrad i det nationella 
kvalitetsregistret PsoReg med målvärde på 
80% år 2020

Socialstyrelsen 
”Nationella riktlinjer för 

vård vid psoriasis”
Stöd för styrning och ledning 

2019 03-19
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• Täckningsgraden nationellt är knappt 60 %

• Målet är en täckningsgrad på 80 %.

• Samtliga hudkliniker i SÖSR har som mål att registrera 
samtliga psoriasis patienter som erhåller systembehandling.

• Klinikerna har tydliga regler om vem som sköter 
registreringen, vilket kan vara sjuksköterska, 
undersköterska eller sekreterare (varierar mellan 
klinikerna)

•

PsoReg
Nationellt kvalitetsregister för 
systembehandling av psoriasis
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Antal patienter anslutna till PsoReg
vid årsskiftet 2018/19 resp. 2019/20
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– Motivering, behov och syfte
• Under 2017 ökade antalet rapporterade fall av 

gonorré kraftigt i Sverige, spec bland män som har 
sex med män. Dessutom en ökande 
resistensutveckling avseende behandling av gonorré

•

– Mål
• Minskad nyinsjuknande i gonorré
• Minskad resistensutvecklingen för behandling av 

gonorré. 

Venereologi
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• Nytt biologiskt läkemedel vid Atopiskt eksem
– Dupixent (dupilumab), mga nya i pipeline

• Arbetet med nationellt kvalitetsregister för atopiskt eksem/dermatit, 
SwedAD, har framskridit 
– Finansieringsfrågan dock inte fullständigt löst.

• Resultat
– Kvalificerad registrering implementerat i samtliga hudkliniker i 

SÖSR. 
– Registrering i SwedAD fortskrider och fungerar väl på 

samtliga hudkliniker i vår sjukvårdsregion.

Nationellt kvalitetsregister   
SwedAD
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Permanent Svettbehandling
MiraDry
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• Inför SVF – Personifierat och systematiskt vårdförlopp

• Jämlik vård för bensårspatienter med strukturerat och 
kunskapsbaserat omhändertagande enligt nationella 
riktlinjer, RiksSår

• Minskning av inadekvat antibiotikabehandling

• Ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret 
RiksSår för att kunna följa upp resultat av nationella 
riktlinjer

Svårläkta sår - bensår
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• Bristande tillgång på hudläkare över hela landet

• Hudcancer fortsätter att öka  

• Informationsöverföring mellan primärvård och hudspecialister

• Implementering av nya riktlinjer

• Göra patienten delaktig

• Just nu:

– Klara av verksamheten samtidigt med Coronavirus o Covid 19

Utmaningar och hinder
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• Minskade ledtider i hudtumörprocessen 

• Svårläkta sår, SVF, samarbete över klinikgränser!

• Mottagningsbesök med webbkamera, vidare utveckla 
digitala patientbesök

• Nationellt kliniskt kunskapsstöd – rätt informationsöverföring 

mellan primärvård och hudspecialister

Utvecklingspotential
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