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Tillbakablick 2019 
• Samverkan stärks i Sydöstra och nationellt 
• Kunskapsråden etablerade 
• Nya programområden uppstartade 
• Arbetssätt med handlingsplaner kopplade till löften/god vård 
• Nationell högspecialiserad vård rullar på 
• SVF utanför cancerområdet under framtagande 
• Kommunsektorn visar intresse 
• Strukturerad vårdinformation för likvärdig vård och möjlighet till 

uppföljning 
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Från förra året: 
• Bygga engagemang och sätta mål. Löftena ja, men vara 

ödmjuka och för att små steg också är ok. 
• Ökad kommunikation mellan kunskapsråden så att de 

arbetar på ett likvärdigt sätt. 
• Kommunikation och dialog med gamla RMPG för att 

tydliggöra vad som är nytt med RMPO. 
• Nivåstruktureringen. 
• Ödmjuka för att 2019 också är ett år av lärande och 

lyssnade, sätta bemanning och struktur. 
• Indikatorer. 
• Ytterligare ett steg åt gemensam kvalitetsuppföljning. 

2025 
Cosmic 
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Kunskapsstyrning och vårt 
nationella ansvar 
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Vision: 

 
Vår framgång räknas  
i liv och jämlik hälsa  
 
Tillsammans gör vi  
varandra framgångsrika! 
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Utgå ifrån patienternas behov 
Utgå från bästa tillgängliga kunskap 
Analysera patientrelaterade resultat 
Jobba med ständiga förbättringar och innovation 
Efterfråga stöd vid behov 
Sprida goda erfarenheter vidare 
 

Säkra verksamhetens tillgång till patientrelaterade resultat 
Kvalitetsdialog utifrån patientrelaterade resultat 
Lättillgängliga kunskapsstöd och stöd för implementering 
Struktur och stöd för förbättringsarbete och innovation 
Stöd till verksamheternas ledningar att leda för bättre 
patientresultat 
Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte 

Gemensam infrastruktur för kliniskt kunskapsstöd 
Samverkan i arbetet med indikatorer, uppföljning, 
jämförelser och analys 
Samverka kring gemensamma utvecklingsområden 
Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte 
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Vårt nationella ansvar 
Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i alla nationella programområden och 
samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning. 
Vi har värdskap för tre nationella programområden: 
• Barn och ungdomars hälsa 
• Kvinnosjukdomar och förlossning 
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
Ansvaret innefattar processtöd och stöd i uppföljning och analys. Arbetsformer för stöd i 
läkemedels- och medicinteknikfrågor under utveckling. 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För Sydöstra sjukvårdsregionen är utvecklingen av Landsting och regioners system för kunskapsstyrning fortsättning på en mångårig och framgångsrik samverkan i sjukvårdsregionens medicinska programgrupper.Nu tar vi gemensamt ansvar för tre nationella programområden och får en naturliga koppling till nationell nivå i alla områden. 
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Diskussion 
• Vad mer kan vi göra för att stötta vårt nationella 

åtagande? 
• Vad behöver vi göra i SÖSR och lokalt för att arbetet ska 

komma till största nytta?  

Presentatör
Presentationsanteckningar
För Sydöstra sjukvårdsregionen är utvecklingen av Landsting och regioners system för kunskapsstyrning fortsättning på en mångårig och framgångsrik samverkan i sjukvårdsregionens medicinska programgrupper.Nu tar vi gemensamt ansvar för tre nationella programområden och får en naturliga koppling till nationell nivå i alla områden. 
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www.sydostrasjukvardsregionen.se  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sjukvårdsregionens webbplats används för att stödja samverkan.Här hittar du:Avtal och överenskommelserGemensam planering och uppföljningProcesstöd MötesdokumentationResultat och vårdstatistik


	Bildnummer 1
	Tillbakablick 2019
	Från förra året:
	Kunskapsstyrning och vårt nationella ansvar
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Vårt nationella ansvar
	Diskussion
	www.sydostrasjukvardsregionen.se 

