
Välkommen till Sydöstra sjukvårdsregionens 

program – för morgondagens hälsa och vård 

 
15 deltagare från 3 huvudmän  

- som på uppdrag från den gemensamma ledningen under 

ett år ges möjligheten att ”stigfinna” och formulera 

bilder, utmaningar och frågor som hör morgondagen till. 

  

  

  

 



• Ett önskat läge för 

sydöstrasjukvårdsregionen 2025 

• Beskriv vilka initiativ/pusselbitar som 

behöver tas för att målbilden ska 

uppfyllas 

• Börja med de hörnbitar som behöver 

läggas först 

• Börja utifrån det som ska uppnås istället 

för börja från nuläget!  

 

Uppdraget  



• Från ledningarna för hälso- och sjukvården i Sydöstra 

sjukvårdsregionen  

• Följs av och rapporteras till regionsjukvårdsledningen 

 

Uppdraget  



Morgondagens: 

 

• Hälsoresultat  

• Kundfokus 

• Digitalt först  

• Arbetsglädje  

• Innovation 

  

  

  

  

  

  

Programmets innehåll 



Målet med programmet 

Programmet uppmuntrar kreativitet, innovation och gemensam 

utvecklingskraft genom: 

 

• Nätverkande och samarbete mellan ledare inom 

sjukvårdsregionen 

• Inspirerande exempel från andra verksamheter  

• Gemensamt lärande för utveckling av verksamheten och den 

egna ledarrollen   

 



•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du förväntas tänka i flera tidszoner samtidigt 

 

Utmanas av att lyftas ur vardagens processer i linjen 

 

Överblicka komplexiteten med önskan om att få vara med och 

rita nya ”kartor” 

 

Allt i syfte att göra det bättre för våra invånare i 

sjukvårdsregionen 

 

Förväntningar på deltagarna 



Vad ska ha hänt under året? 

 
De exempel du sett och tagit till dig under besök, samtal och 

utbyten levereras tillbaka… 

 

… genom innovativa idéer eller förslag om vad som behöver 

hända inom sjukvårdsregionen  

 

… för att klara morgondagen och stärka vår konkurrenskraft 

 



Du kommer att presentera förslag på: 

 

Konkreta aktiviteter som kan genomföras inom 

Sjukvårdsregionen för att utveckla hela 

sjukvårdssystemet 

  

Sista seminariet 



 

 

 
 

Träff 1: 25 – 26 oktober 2018, Gränsö slott, Västervik. 

Start kl. 11.00 Avslutning kl. 15.00 26 oktober 

 

Träff 2: 28 – 30 november 2018 

Träff 3: vecka 5, 2019 

Träff 4: vecka 10, 2019 

Träff 5: vecka 19, 2019 

Träff 6: vecka 37, 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Träffar 



Lena Lundgren, lena.lundgren@regionostergotland.se  

Karl Landergren, karl.landergren@ltkalmar.se 

Magnus Persson, magnus.persson@ltkalmar.se 

Göran Henriks, goran.henriks@rjl.se 

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

Har du frågor? 
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