
Lärande nätverk

so far



NPO Register Medverkande enheter Mål Avslutas

Mag- och 
tarmsjukdomar

Swibreg (anslutning RCSO) Eksjö, Linköping, Borås, 
Södertälje, Örebro,
Stockholm

Remission 90 % December2019

Infektions-
sjukdomar

PIDcare (anslutning RCSO)
Primära immunbrister 
(CVID och XLA)

Jönköping, 
Linköping/Norrköping 
Kalmar

Genomföra 8-10 SSK 
besök per mottagning 
och utvärdera med 
PROM och 
behandlings-börda 
enligt mått från 
PIDcare

December 2020

Endokrina
sjukdomar

SWEDIABKIDS (samarbete
med RC-VGR)

Jönköping, Linköping, 
Östersund, Örebro, 
Uddevalla, Visby, 
Karlskrona, Skaraborg

50 % av tiden ska 
patienten ligga inom 
målområde (4-8 i 
blodsocker). 

Maj 2020

Hjärt- och 
kärlsjukdomar

SWEDHEART Sephia
(Samarbete med RC-UCR)

Jönköping, Eksjö, 
Värnamo

Andel patienter som 
genomför fysisk 
aktivitet från 10 % till 
60 %

September 
2020

Sammanfattning av 2019 års arbete: Pågående



Sammanfattning av 2019 års arbete: Planerade

NPO Register Prel. medverkande enheter Mål Planerad start

Äldres hälsa Senior Alert
(Anslutning RCSO)

5 kommuner i Region 
Jönköpings län

Starta ett samarbete 
med regional 
utveckling i 
pågående nätverk 
under 2020

Våren 2020

Äldres hälsa Palliativregistret 
(Anslutning RCSO)

Region Kalmar län. Alla
enheter på Länssjukhuset

Testa i pågående 
förbättringsarbete

Våren 2020

Mag- och
tarmsjukdomar

Swibreg (anslutning
RCSO Omgång II

Borås, Örebro, Linköping, 
Södertälje

Remission 90 % Mars 2020



Uppdrag Utvärdering 2019

Starta upp två till tre lärande nätverk med fokus på 
områden med en tydlig koppling till regionens värdskap för 
kunskapsstyrning

Genomfört. Fyra pågående och minst tre planeras. 

Utvärdera pågående projekt med Swibreg Genomfört. Likvärdighet behövs för de nätverk som 
startar. Därav en omstart. 

Testa verktyg Pågår. En svensk modell har tagits fram som nu används 
i uppstart av nya nätverk. 

Beskriva modeller/processkartläggning för hur data från 
registren kan visualiseras och användas i daglig styrning

Pågående, men lärdomar från Swibreg kan användas till 
rekommendationer. En preliminär slutsats är att 
flertalet register är mer utformade för att användas i 
forskning. 

Former för samskapande med patientföreträdare/
patientföreningar/intresse-organisationer.

Genomfört. Vi utvecklar en verktygslåda med olika sätt 
att arbeta med patientmedverkan.

Minst en vetenskaplig rapport Pågår en med Swibreg. Ytterligare en artikel med 
utvärdering av för-fas av modellen planeras (klar till 
sommaren 2020). 

Målsättning


