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Verksamhetsplaner 2019 NPO 
Barn och ungdomars hälsa 
Identifiera ett till två förbättringsområden och om möjligt ytterligare ett till två under 
hösten.  
 
Medverkar i det gemensamma arbetet inom partnerskapet mellan huvudmännen och 
Rådet för styrning med kunskap med syfte att ta fram en gemensam modell för behovs- 
och omvärldsanalys.  
 
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin NAG 
Verksamhetsplan tas fram inför 2020.  
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Verksamhetsplaner 2019 NPO 
Kvinnosjukdomar och förlossning 
NAG 
Gynekologi - Blödningsrubbningar  
Obstetrisk - Fosterdiagnostik  
 
Inom ordinarie NPO uppdrag  
Fetal RHD-screening och profylax 
Kunskapsstöd för mödrahälsovården 
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RMPO 
Årliga handlingsplaner som beskriver samverkan och prioriterade aktiviteter med syfte att 
förbättra hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Handlingsplanen utgår från: 
• verksamhetsplan för motsvarande nationella programområde (NPO) 
• övergripande mål för god vård och visionen för system för kunskapsstyrning hälso- och 

sjukvård 
• RMPO:s uppdrag, patientlöften och föregående årsrapporter 
 
Handlingsplanen följs upp av sjukvårdsregionens kunskapsråd och summeras i en årlig 
rapport. 
 
Årsrapport 2018 skriver tidigare RMPG 
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Metoder för kunskapsstöd 
NAG Patientmedverkan 
NAG Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
NAG Horisontell prioritering  
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Metoder för kunskapsstöd 
Färdigställa version 1.0 av det generiska ramverket för kunskapsstöd; sprida, och 
stödja NPO:s tillämpning av ramverket 
 
Utvärdera och vidareutveckla vägledningen (framtagen och tillämpad 2018) för att 
definiera NPO och kartlägga förbättringsmöjligheter 
 
Utveckla beskrivningen av God vård, område ”kunskapsbaserad” 
 
Triangelrevision och andra metoder – utveckla former för att förvalta triangelrevision 
och andra metoder som verktyg i systemet 
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Patientsäkerhet 
NAG Vårdhygien (tidigare arbetsgrupp NPR Strama) 
Nominerad Sofia Wetterbrandt RJL 
 
NAG MJG - Markörbaserad journalgranskning 
Nominerad  Charlotta Brunner RKL 
 

RSG ledamöter 
RJL - Elin Roos af Hjelmsäter, chefläkare  Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare 
RKL - Elmar Keppel, chefläkare  Lena Hagman, patientsäkerhetssamordnare 
RÖ - Lena Nilsson, chefläkare  Yvonne Lövborg, chefsjuksköterska 
NSG Patientsäkerhet - Axel Ros RJL  
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Uppföljning och analys - aktuellt 
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Analysstöd till NPO 
20 % per NPO 
Vi hanterar med kontaktpersonskap i nätverk.  
Innehåll:  
• uppföljnings- och analysstöd  
• insamling av data för att kartlägga variationer och förbättringsområden 
• analysresurs med kunskap om datakällor och metoder  
• kompetens inom specifika frågor  
• utveckla indikatorer och ställa krav på strukturerad vårddata 
• kanalisera utvecklingsbehov till den nationella ytan/arenan. 
• kopplingar till plattformana nationellt.  
• bidra till kontakt med de kvalitetsregister och registercentra som programområdet omfattar. 
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Vårddatainsamlingar och SVEUS 
• Samverkansgruppen får i uppdrag att ta fram en plan med förslag om en gemensam 

plattform för uppföljning, i enlighet med förda diskussioner om samordning av 
vårddatainsamlingar, utveckling av indikatorer och nyckeltal, visningsytor mm.  

• Viktiga erfarenheter från SVEUS-projektet bör inte tappas.  
• En ytterligare koppling är de nya vårddatasystemen.  
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Aktuella resultatrapporter 
 
• Hälso- och sjukvårdsrapporten 12/6 2019 

 
• NPO - Områdesrapporter på Vården i siffror 
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Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

 
Ansvar för nationella rekommendationer  
• endokrina sjukdomar 
• levnadsvanor  
• palliativ vård 

 
Workshop 11 april 

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. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Sjukvårdsregionalt värdskap för ämnesområden inom nationellt kliniskt kunskapsstöd i relation till de nationella programområdena. I fyra sjukvårdsområden finns viss överlappning mellan ämnesområden och värdskap för programområden. Norra och Sydöstra sjukvårdsregionen saknar överlappning.Grönt indikerar samma sjukvårdsregionala värdskap. Röda ämnesområden saknar programområden.
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