
  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Kunskapsråd 20191211 

Välkomna 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Agenda 

1. Inloggning  

2. Kunskapsrådets roll och utveckling  

3. Triangelrevision, Peter Kammerlid  

4. Ekonomi  

5. Strategi för screeningsprogram  

6. RMPO - Rapport från resp. RMPO inkl. handlingsplan 
och information om arbetet med valt område - Matris för 
uppfölning av handlingsplanen - Årsrapport 2019 

 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Agenda forts 
 

7. Spaning  

8. Planering 2020  

9. Årshjulet Viktiga datum 2020  

10. RSL Områden som behöver lyftas  

11. Övriga frågor  

12. Inför nästa möte Åtgärder som ska genomföras Ansvariga  

13. Utloggning, sammanfattning och utvärdering av mötet  

 

 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Spelregler för Kunskapsråd kirurgi 

och cancer 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

• Alla bilagor/underlag som ska visas på mötet skickas ut en vecka före mötet. 

• Anmälan om deltagande görs via Outlook 14 dagar före mötet. 

• RMPO-ordförande som inte kan delta ersätts av annan representant i berört 

RMPO. 

• Agendan görs i samråd med ordförande för övriga kunskapsråd. 

• Av mötesanteckningarna ska det tydligt framgå vad som beslutats, vad som 

ska följas upp och vem som är ansvarig. 

 

Ett arbetsutskott med Kjell Ivarsson, Reidar Källström, Henrik Holmberg, 

Birgitta Stymne och ?. 

 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Vi samverkar för att:  

 
 

• tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård  

• främja och bidra till invånarnas hälsa  

• främja och bidra till utveckling av hälso- och 

sjukvården i sjukvårdsregionen  

• solidariskt hjälpa varandra  



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

 

Kunskapsrådens uppdrag  

 •Ansvarar för att arbetet i ingående RMPO har förutsättningar för framgång  

•Utser ordförande i ingående RMPO  

•Följer upp RMPO:s arbete utifrån våra patientlöften och RMPO:s 
uppdragsbeskrivning genom handlingsplan och årsrapport  

•Är länken mellan RMPO och RSL  

•Hanterar samverkansfrågor som inte kan hanteras av ett enskilt RMPO  

•Utgör plattform för utbyte mellan ingående RMPO  

•Ger representanten för RMPO primärvård möjlighet att säkra 
primärvårdsperspektivet och samverkan med ingående RMPO  

 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Roller i kunskapsråden  
Ordförandes uppdrag  

•företräder sjukvårdsregionen  

•driver kunskapsrådets arbete framåt och säkerställer att 
uppdraget fullföljs  

•etablerar relevanta kontakter med andra grupper  

•initierar, planerar och leder möten  

•skapar rutiner för och fördelar arbete som behövs mellan 
möten i samråd med gruppen.  

 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Roller i kunskapsråden forts 

Deltagares uppdrag  

•Deltagarna är anställda inom respektive region.  

•Deltagarna representerar sin region eller sitt 

programområde. De förväntas bidra med sakkunskap 

och aktivt samverka, förankra och sprida information i 

den egna organisationen eller programområdet 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Våra löften till patienten  

 
 

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du;  

•erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök  

•erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte  

•vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan  

•få tillgång till jämlik vård  

•erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram  

•få tillgång till patientsäker vård  

•erbjudas kostnadseffektiv vård  

 

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.  



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

www.sydostrasjukvardsregionen.se  



Triangelrevision 

- när verksamheter utvärderar varandra 

stimuleras förbättringsarbete och ger 

möjlighet till bättre kvalitet och en mer 

jämlik vård 



Syfte 

2019-12-18 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Syftet med Triangelrevision är att säkerställa en mer jämlik, 

personcentrerad och kunskapsbaserad vård samt stimulera 

och stödja fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete såväl 

lokalt som regionalt. 

• För att lyckas med detta behöver vi: 

– Definiera tydliga kriterier för god vård 

– Vidareutveckla den generiska metoden  

– Leda, stödja och utvärdera genomförandet av 

triangelrevisioner. 



Utvärdering  

2019-12-18 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Positivt med erfarenhetsutbyte (80-90% mycket nöjda) 

 

• Underlag för förbättringsarbete 

 

• Metod och struktur en utmanande balansgång 

 



2019-12-18 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

Förberedelse Genomförande Uppföljning 

Förankring 

 

Framtagande av 

utvärderings- 

underlag 

 

Workshop/  

Idéseminarium 

 

Information till  

deltagande 

verksamheter 

Frågeformulär 

 till ledningen 

 

Utse revisions- 

team 

Utbilda 

revisionsteam 

 

Frågeformulär 

till revisionsteam 

 

Förbered 

revisionsbesök 

Gå igenom 

frågeformulär 

 

Förbered 

revisionsbesök 

 

Ta emot 

Revisionsbesök 

 

Återkoppling 

Genomföra 

revisionsbesök 

 

Ge återkoppling 

Genomföra 

Förbättringsarbete 

 

Lärandeseminarium 

 

Metodutveckling 


