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Sydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Strategisk kompetensförsörjning • Kompetenskartläggning

• Attrahera, rekrytera, introducera, behålla

• Uppgiftsväxla

• Samverkan kring vidareutbildning och internutbildning

• Samverkan vid planering av de kommande terminerna K9 och K10, läkarprogrammet

Som patient i SÖSR ska du erbjudas 

bästa möjliga hälsofrämjande insatser 

och välfungerande screeningprogram

• Hur långt upp i ålder ska vi D-screena patienter med diabetes som t.ex. inte har några 

förändringar på sina ögon vid x år? För frågan till NAG

• Rök- och alkoholfri 4 veckor innan operation. En patientgrupp som det finns evidens för är 

makulapatienter och att de bör sluta röka. Hur kan vi angripa det? Arbetsgrupp inom RPO 

kopplad till lämplig NAG 

Som patient i SÖSR ska du 

• få tillgång till jämlik vård 

• erbjudas diagnostik och 

behandling och uppföljning enligt 

bästa kunskap i varje möte

• Representant för Ögon inom NPO. Regionen har flera läkare som representanter i de olika 

Nationella arbetsgrupperna (NAG). 

• Gemensamma riktlinjer inom sydöstra sjukvårdsregionen

• Deltagande i kvalitetsregister

• AI - Ta tillvara och utveckla möjligheter till användning av AI vid bland annat tolkning av 

undersökningar och inför beslut om ev. behandling

Som patient i SÖSR ska du erbjudas 

vård som är lätt tillgänglig för kontakt, 

bedömning och besök

• Medicinsk prioritet – kan vi punktmarkera vissa grupper. Patienter som uteblir. Patienter 

som inte kommer på synfält och tryck – krav vem tar ansvar när patienter uteblir? Enas om 

en gemensam riktlinje uteblivna besök?

• Uteblivna besök och återbud (generellt)

• Webbtidbok 

• Produktions- och kapacitetsplanering

Som patient i SÖSR ska du erbjudas 

kostnadseffektiv vård

• Gemensam upphandling av läkemedel

• Gemensam upphandling av medicinteknisk utrustning och medicinskt mtrl

Som patient i SÖSR ska du vara 

delaktig och välinformerad genom 

hela vårdkedjan.

• Kunskap om och förståelse för kommunikationsprocesser

• Kontinuitet och entydighet i kontakter och information

• Informerade patienter, en förutsättning för en effektiv vård

• Identifiera och beskriva hela informationsprocessen
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Sydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Samverkan • Nationell nivå – fortsätta arbetet i NPO samt NPO-NAG. Deltagande vid nationella 

verksamhetschefsmöten. Deltagande vid verksamhetschefsmöten för USVE-enheter

• RPO-möten med gott samarbete. Regiondagar och ST-regiondagar.

• Lokal nivå och kommuner, 1177, Primärvården, Akutkliniker

• Patientföreträdare (planera för 2021) samt patientföreningar 

Som patient i SÖSR ska du få tillgång 

till patientsäker vård

• Mininera risker inom Ögonsjukvården och lära av varandra

• Uppföljning av komplikationer t.ex. via kataraktregistret, uppföljning av VRI-endoftalmiter

(kataraktregister, makularegister)

• Avvikelser – lära av varandra
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