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Några exempel på initiativ för dagen

• PSVF

• Life Science och innovationsplattform

• Ledarprogram Hållbarhet 2030

• ”RPO cancer”



Samverkan PSVF
Mötet var ett avstamp för gemensamt lärande i Sydöstra 

sjukvårdsregionen och en möjlighet för oss att ge goda förutsättningar 
för bästa möjliga vård i 3 aktuella områden.

• Höftledsartros -
primärvård

• Reumatoid artrit 
• Stroke och TIA 



Samverkan PSVF – mål 1:a träff

• Att ta tillvara varandra utvecklingsresor, stärka nätverk 

• Respektive region presenterar har presenterat en nulägesbild hur 
långt man har kommit i sina PSVF 

• Efterhörde lärdomar från SVF arbetet

• Listat komponenter som är viktiga i ett framgångsrikt PSVF arbete

• Diskuterat hur vi vidmakthåller vi ett gemensamt lärande i sydöstra 
sjukvårdsregionen



Vilka komponenter/funktioner behöver 
vi ha på plats 

Grupp 1-2 sammanslaget



Patient/invånarperspektivet:

• De 6 patientlöftena i bakgrunden

• Gemensam värdegrund

• PSVF– Syfte – vad vill vi 
åstadkomma

• Förbättra förbättringsarbetet  för 
att åstadkomma Bättre resultat

• Skapa arenor fysiska/digitala för 
möten och information i 
sjukvårdsregionen

• Vårdplan Patientkontrakt
- muntligt

- skriftligt



Vårdgivarfunktion

• Verka för att Vårdgivare förstår 
syftet 

• Verka för att Vårdarenor digitala 
och fysiska tillgängliga är 
tillgängliga för vårdgivarna 

• Horisontella angreppssätt för att 
underlätta samverkan

• Tvärprofessionella team, alla ska 
vara delaktiga

• Tillgänglig data – Tänk in från 
början

• Se SÖSR som ett system

• Kompetensutveckling – jobba 
uppströms, systemkunskap, 
tjänstedesign



Ledningsfunktion

• Delaktighet i förändringarna

• ”Patientprocessledare” som 
komplement till processledare

• Avsätta tid för utveckling

• Ge förutsättningar för  det som 
Servicegivarna behöver ha



Vilka kompetenser behöver 
vi ha på plats

Grupp 3 och 4 sammanslaget



Patient/invånarperspektivet:

• Patientföreningar

- spec diagnos

- multisjuka

- närstående

• Patientutbildning

- monitorering

- egen vård

hälsofrämjande

• Förbättringskunskap

• Tydliggöra syftet

• Patient och 
närståenderepresentant, hitta 
extremerna. Variation i 
civilstånd, kön, ålder

• Rätt professionskompetens

• Jämlik vård och minska 
variationen

• Kommunikationsenheten, arenor 
att mötas på, få information



Servicegivarfunktion

• Kompetensöverföring

• ”Förenklingsarbetare”

• Prioritering detaljer

• Förbättringskunskap

• Akademisk kunskap

• Tvärprofessionella team ( ssk, 
paramedicinare, administratörer, 
läkare mfl)  från hela vårdkedjan, 
pv, sv, psykiatrin, patologin, 
radiologin mm

• Prevention

• Utdata

• IT-journalsystem

• Stödfunktioner, processtödjare, 
processägare

• Kommunikationsenheten

Pat

SV        PV



Ledningen

• Stödja Prioritering

• Tydlighet/syfte mål

• Betona Patientperspektiv

• Akademisk 
kunskap/förbättringskunskap

• Svara på frågan varför ska vi göra 
detta

• Patientperspektiv

• Samarbete inom SÖSR

• Stödjande organisation

• Efterfrågan, visa intresse

• Definiera Utfallsmått

• Systemperspektivet



Utvecklingssamverkan för gemensam innovationsplattform inom 
Life Science
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Vad kan vi 
gemensamt 

åstadkomma?

Målbild (FÖRSLAG)

• Ledande i Sverige på nyskapande lösningar

• Utvecklingscentra med en röd tråd från första 
linjens vård till avancerad högspecialiserad vård –
från glesbygd till storstad

• Utveckla former för nära vård som ligger i framkant 
i landet

Hur hänger vi ihop det med målbilden i 
SÖSR/ESPIR?

Skapar vi något konkret/organisatoriskt??

Digitaliseringsnod? (IoT-tankar m ftg m m)200526 ÅHK



Framgångsfaktorer:

• Att hjälpa invånarna att ta ansvar för sin egen hälsa

• Innovation inom hälsa och vård är en förutsättning för att 
Sjukvårdsregionen skall klara av de framtida utmaningar som står 
framför oss. 

• Innovation är en icke-linjär process som baserar sig på bedömningar 
om morgondagen



Möjlig målformulering

• att genom en gemensam plattform stödja arbetet att möta framtidens 
utmaningar inom hälsa, vård och omsorg genom att nyttiggöra 
forsknings- och innovationsutveckling



Målgrupper och arbetssätt med dem

• Invånarna i sjukvårdsregionen

• Medarbetarna

• Företag med intresse för partnerskap med Hälsa och vård som bidrar 
till produkter och tjänsters värdeutveckling

• Akademiska miljöer/institutioner

• Co-create, -design, -produce the solution varje gång



Vårt fokus (förslag) Baserat på Humlan

• Samverka och koordinera för bästa möjliga Life Science inom e-hälsa, 
medtech, läkemedel och service design

• Att stödja arbetssätt och strukturer för innovationer, spridning, och 
verksamhetsutveckling därigenom bidra till bättre värde på de 
tjänster som ska tillhandahållas – samspel med befintliga ”motorer”

• Genomföra kompetensbyggande aktiviteter för innovation inom Life 
Science

• Tillhandahålla ett nätverk av ”affärscoacher” som kan värdeprocesser 
för innovationer och bistår med handledning vid rätt tillfälle



Pågår

• Inventering av pågående arbeten i länsvisa träffar

• Framtagning av begreppsdefinitioner

• Planering av träff med forskningschefer


