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Sammanställning av årsrapporter 

och handlingsplaner 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

• Medicinsk diagnostik 

• Sällsynta diagnoser 

• Tandvård 

• Ögonsjukdomar 

• Öron-, näsa- och halssjukdomar 

+ representant för primärvården 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Vårens möten 

28/3: Uppstart, avsiktsförklaring, spelregler, årshjul, mötesagenda, 

avstämningar med RMPO om uppdrag och mål 

23/4: Årsrapporter och handlingsplaner 
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Medicinsk diagnostik 

Årsrapport 

• Framtidskonferens i Alvesta 

• Samverkan patologi - flera pilotprojekt, utmaning att kunna dela 

bilder och info; juridiska aspekter och bristande IT-lösningar, RAG 

skapas under 2019 

• Gemensamma upphandlingar/investeringar - flera projekt 

• RAG radiologi tillsammans med RAG hjärta och kärl - 

undersökningsmetod vid misstänkt kranskärlssjukdom: DT 
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Medicinsk diagnostik 

Handlingsplan 

• Kunskapsstyrning, nivåstrukturering/ arbetsfördelning, flera RAG 

skapas under 2019 för att stärka samverkan 

• Genomic medicin center, US hub i SÖSR 

• Nätverk och SKL-rapportering av ledtider radiologi och patologi 

• Telemedicin ger möjlighet till mer jämlik tillgång till bedömning av 

subspecialister 
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Sällsynta diagnoser 

• Aktivt arbete i NPO sällsynta diagnoser  

• Nominerat 15 områden till nationell nivåstrukturering 

• NAG register - nationellt register saknas, hindras av legala 

aspekter, RCSO stödjer utvecklingen 

• NAG syndrom med komplexa vårdbehov 

• NAG medfödda metabola sjukdomar 

• Projekt övergång barn-vuxen i Motala 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Tandvård 

• Nystartad grupp 2018 - arbetsformer 

• Påbörjat arbete med gemensamma riktlinjer för att säkerställa jämlik 

vård och skapa trygghet för nya medarbetare 

• Utmaningar: kompetensförsörjning/tillgänglighet, informations- och 

bildöverföring 

• Tandläkarutbildning på gång i Jönköping 

• NAG karies 
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Ögonsjukdomar 

• Goda medicinska resultat, följer flera kvalitetsindikatorer 

• Utmaningar - kompetensförsörjning, tillgänglighet 
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Öron-, näsa- och halssjukdomar 

Årsrapport 

• Bristande tillgänglighet, fler väntar >90 dagar på behandling/åtgärd 

• Operationsutrymme är begränsande faktor 

• Hudtumörer ökar 

• Logopedibehov ökar hos både barn och äldre 
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Öron-, näsa- och halssjukdomar 

Handlingsplan 

• Tillgänglighet och vårdgaranti 

• Kort tungband – gemensam riktlinje  

• Fyra regionala arbetsgrupper har startats för att arbeta med 

förbättringsområden 
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Frågor som tas vidare 

• Svårigheter få till fungerande uppkopplingar vid videomöten – till 

eSPIR 

• Behov att på enkelt sätt kunna dela bilder och information. Teknisk 

utveckling ger möjligheter men juridiska tolkningar och olika system 

begränsar – till RSL 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Kunskapsråd hälsa och rehabilitering 

• Barn och ungdomars hälsa 

• Hälsofrämjande 

• Primärvård 

• Psykisk hälsa 

• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

• Äldres hälsa 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Barn och ungdomars hälsa 

• Kvalitet och tillgänglighet 

• Lika vård 

• Ekonomi - effektivisering 

• Barnkonventionen blir lag 2020 
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Hälsofrämjande 

• Behov av strukturerad samverkan med andra RMPO, kanske genom 

gemensamma mål och strategier över RMPO-gränser? 

• Särskilda utmaningar utifrån folkhälsoläget är ungas psykiska hälsa, 

övervikt och fetma, samt de fortsatt oförändrade/växande 

hälsoklyftorna mellan olika grupper och geografiska områden 
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Primärvård 

• Nära vård 

• Primärvårdskvalitet 

• SIP (samordnad individuell plan) 
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Psykisk hälsa 

• RCPH (resurscentrum för psykisk hälsa) 

• METIS (mer teori i ST) 

• Cosmic 
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Rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin 

 

• Samlat ansvar för våra medborgare/organisation och struktur 

• Stöd för stroke, kärl och smärta 

• Samverkan med kommunerna 
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Äldres hälsa 

Fokus på livskvalitet och fokusområden 

• Demenssjukdomar 

• Palliativ vård 

 

Avgränsat målgruppen mest sköra äldre 
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Kunskapsråd medicin och akut vård 

• Akut och perioperativ vård 

• Endokrina sjukdomar 

• Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Infektionssjukdomar 

• Lung- och allergisjukdomar 

• Nervsystemets sjukdomar 

+ representant för primärvården 
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Akut och perioperativ vård 

Nytt RMPO  

Regionala arbetsgrupper: 

• Prehospital vård 

• Akutmottagning 

• OP/IVA 

• Trauma – projekt traumasystem SÖSR 
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Endokrina sjukdomar 
• Nytt RMPO 

• Samverka och 
kompetensutveckla 

• Kartlägga och 
kvalitetsutveckla 
patientflöden/ processer 

• Sprida, implementera och vid 
behov revidera nuvarande 
kunskapsunderlag 

Regionala arbetsgrupper: 

• Andrologi 

• Binjure 

• Diabetes 

• Hypofys 

• Kalcium 

• Könsdysfori 

• Sköldkörtel 

 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Hjärtsviktsvården behöver förbättras  

• Sekundär prevention efter akut kranskärlssjukdom behöver förbättras med 

fokus på livsstilsförändringar (fysisk träning, rökstopp och att nå mål för 

blodtryck och lipider) 

• Specialkompetens krävs för de mer avancerade ingrepp som möjliggörs 

inom verksamheter med kateterburna ingrepp, elektrofysiologiska 

interventioner och specialpacemakrar 

• Utredning vid kranskärlssjukdom och rutiner för remittering av gravida med 

hjärtsjukdom 
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Infektionssjukdomar 

• Nytt RMPO 

• STRAMA mot antibiotikaresistens 

• Antibiotikarådgivning 
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Lung- och allergisjukdomar 

• Allergi har tillkommit 

• Lungcancer - utredning, behandling, bra överlevnad, nya effektiva 

läkemedel 

• Lungfibros - MDK, register, nya läkemedel 

• Nationella uppdrag?  

• Kompetensförsörjning 

• Dyra läkemedel 
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Nervsystemets sjukdomar 

Vårdprogram/riktlinjer: 

• Ischemisk stroke/intracerebral blödning finns  

• Parkinson håller på att utformas 

• Efter utvärdering av nationellt arbete ska regionalt anpassade 

riktlinjer för MS arbetas fram 

• Nationella riktlinjer för epilepsi publicerades i februari 2019, 

regional anpassning behövs 
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Kunskapsråd kirurgi och cancer 

• Cancersjukdomar 

• Hud- och könssjukdomar 

• Kvinnosjukdomar och förlossning 

• Mag- och tarmsjukdomar 

• Njur- och urinvägssjukdomar 

+ representant för primärvården 
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Spelregler 

• Bilagor/underlag skickas ut en vecka före mötet 

• Deltagande anmäls via Outlook 14 dagar före mötet 

• RMPO-ordförande som inte kan delta ersätts av annan RMPO-representant 

• Agendan görs i samråd med ordförande för övriga kunskapsråd 

• 2019 är tre möten fysiska och ett digitalt 

• Av mötesanteckningarna ska det tydligt framgå vad som beslutats, vad som 

ska följas upp och vem som är ansvarig 

• Ett arbetsutskott (AU) bildas 
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Cancersjukdomar 

• RAG hematologi 

• Ökande volymer 

• Nya läkemedel/behandlingsmetoder (t.ex. Optune) 

• Nya polikliniseringsåtgärder (Chemo-at-home) kan minska trycket på slutenvård 

• Ordnat införande och ordnat avslutande 

• Gemensam dokumentation 

• Kvalitetsregister 

• IT-frågor 

• Kompetensförsörjning 

• En viktig process för RCC som en del i kunskapsrådet - matris 
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Hud- och könssjukdomar 

• Nytt RMPO 

• Personalförsörjning - brist på erfarna specialistläkare främst i 

Östergötland 
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Kvinnosjukdomar och förlossning 

• Formulering om rökstopp inför planerad operation är en försämring 
jämfört med gällande rutiner 

• Minskad blödning vid förlossning 

• Operationer som inte finns längre 

• Pudendusblockad (bedövning inför förlossning) 

• Personalförsörjning – behålla och attrahera kompetens 

• e-hälsa 

• Förebyggande arbete 
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Mag- tarmsjukdomar 

• RAG kirurgi 

• Endokrin kirurgi - vilket kunskapsråd är mest relevant? 

• Robotkirurgi vs. Laparoskopi - vilken evidens finns? 

• Indikation för metabol kirurgi - sjukvårdsregional riktlinje behövs 

• Ojämlikhet i indikationer för galloperationer 

• Direktåtkomst till röntgenbilder 

• Utveckling av MDK 

• Brist på radiologer 
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Njur- och urinvägssjukdomar 

• Kunskapscenter för robotassisterad nefrektomi 

• Gemensamma upphandlingar 

• Varför saknas statistik från Kalmar och Västervik? - arbeta 

med samsyn för att få fram bästa underlag 

• IT-frågor 
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Rörelseorganens sjukdomar 

• Tillgänglighet till operation – det behövs en genomlysning av 

operationsverksamheten – arbeta med triangelrevision 

• Sjuksköterskebrist - kompetensförsörjning  

• IT-frågor 
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Aktuella frågor 

• I vilket kunskapsråd hör endokrin kirurgi hemma? 

• Formulering av rökstopp 

• Återkoppling handlingsplaner/brist på handlingsplaner?! 

• Ordnat införande/ordnat avslutande  

• Evidens laparoskopi vs robotkirurgi (njure) 

• Upphandlingar 

• Gemensamt IT-stöd (kallelser) 

• Bildåtkomst mellan sjukhusen  
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Mer information 

• RMPG årsrapporter 2018 

• RMPO handlingsplaner 2019 

• Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44961
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44962
https://skl.se/download/18.427190fe1694457552980595/1551954200808/Sammanfattning insatser i NPO och NSG 2019.pdf
https://skl.se/download/18.427190fe1694457552980595/1551954200808/Sammanfattning insatser i NPO och NSG 2019.pdf

