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Ordförande  

 Regionsjukvårdsledningen 

Handlingsplan 2019 för RMPO Neurosjukdomar  

Förbättringsområden 

Implementering av regionalt anpassade riktlinjer för Parkinson och MS 

Motivering ‒ behov och syfte 
 

Socialstyrelsen utkom 2016 med nationella riktlinjer för Parkinson och MS. Dessa 

ställer en rad krav på vad en kvalitativt högstående vård för respektive sjukdom bör 

innehålla. Socialstyrelsens intention har även varit att dessa nationellt utfärdade 

riktlinjer ska implementeras på regional nivå. 

Patientlöfte och mål 
 

Målet är att kunna erbjuda patienter tillgång till den vård som stipuleras enligt de 

nationella riktlinjerna i samtliga regioner inom Sydöstra sjukvårdregionen 

Metod och åtgärd 
 

Ordförande RMPO neurosjukdomar har redan kallat till ett möte med alla enheter, 

förutom primärvården, som handlägger patienter med Parkinson i Nässjö 2019-01-17. 

De nationella riktlinjerna för Parkinson gicks igenom och därefter beskrev varje enhet 

sin organisation. Härefter kartlades nuläget för samtliga enheter. En arbetsgrupp 

bestående av minst en sjuksköterska och läkare från vardera Östergötland, Kalmar och 

Jönköping bildades. Flera skypemöten har hållits och vi har kommit fram till en version 

av de nationella riktlinjerna som anses lämpligt för vår region. Vi har därefter skickat ut 

detta förslag till samtliga som närvarade på uppstartsmötet för godkännande och även 

önskemål om att specificera antalet patienter som är knutna till mottagningen och vilka 

personella resurser som de har i nuläget. Härefter kommer vi att skicka ut riktlinjerna 

till respektive verksamhetschef för påsyn och synpunkter. Därefter kommer vi att delge 

regionsjukvårdsledningen våra slutsatser angående möjligheten att med dagens resurser 

kunna uppfylla dessa riktlinjer. 

Konsekvensbeskrivning 
 

I den analys som genomförs kommer vi att beskriva vad som krävs för att riktlinjerna 

ska kunna uppnås. Med stor sannolikhet kommer utbildningsinsatser, organisatoriska 

förändringar och personell resursförstärkning att krävas. 
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Ansvarsfördelning 
 

Ordföranden RMPO neurosjukdomar ansvarar för att detta projekt kommer att 

förverkligas. Medansvariga är de utsedda kontaktpersoner inom respektive region som 

deltar i arbetsgruppen. 

Uppföljning 
 

Fortlöpande meddelas hur långt processen kommit och när dokument och handlingsplan 

föreligger och regionsjukvårdledningen har fått möjlighet att yttra sig, kommer vi att ha 

ett uppföljande möte med alla enheter för att förmå alla enheter att erbjuda likvärdig 

sjukvård i alla regioner till en bättre kvalitet till våra patienter. 

Utvärdering 
 

Årliga utvärderingar kommer att ske angående en rad definierade kvalitetsindikatorer. 

För att detta ska fungera krävs att det nationella kvalitetsregistret för Parkinson inom 

Svenska Neuroregister får en ökad användning.  

 

Om detta projekt faller väl ut kommer det att stå modell för implementering även inom 

MS men sannolikt även epilepsi där det kommit nationella riktlinjer 2019. 

Samverkan 

Nationell nivå 
 

Samverkan på nationell nivå sker främst genom vår representant i NPO, Patrick Vigren. 

Sjukvårdsregional nivå 
 

Samverkan sker inom ramen för RMPO. 

  

Lokal nivå och kommuner 
 

Ingen formell samverkan föreligger. 

Patientföreträdare 
 

Någon patientföreträdare finns inte men kontakter med patientföreningar inom olika 

sjukdomsgrupper finns. 


