
 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

RPO Akutvård 2020-11-02 1(2) 
Anna Gunnarsson 
Ordförande  
 Regionsjukvårdsledningen 

Handlingsplan 2021 för RPO Akutvård  
RPO Akutvård består av undergrupperna Akutmottagning, Prehospital vård och Trauma. Prehospital vård 
och Trauma är vidareutveckling av redan befintliga samverkansgrupper medan Akutmottagning är en på 
nytt uppstartad grupp.  
 
RPO Akutvård ska under 2021arbeta med att helt integrera arbetsgrupperna i kunskapsstyrningsmodellen. 
 
Förbättringsområden redovisas utifrån de tre arbetsgruppernas ansvarsområde.  

Förbättringsområden 
 
  

Prehospital vård (Thomas Johansson, Jönköping) 
 

1. Gemensamt SOS Avtal. Arbete för ett gemensamt SOS avtal enligt beslut i 
Regionsjukvårdsledningen 2020-04-08 med reservation för Region Kalmar. Målsättning är jämlik, 
patientsäker vård genom effektiv alarmering. 
 

2. Integration av patientjournal CSAM – Cambio Cosmic. Fortsatt arbete för att slutföra integration i  
alla regioner. Målet är att integrera patientjournalen CSAM – Cambio Cosmic med möjlighet till 
information i rätt tid på rätt plats i patientjournalen. Införandet följs i arbetsgruppen. 

 
3. Luftburen ambulanssjukvård. Fortsatt representation i KSA samt arbete med anpassning av rutiner 

och direktiv inför uppstart av verksamheten. 
 

4. Patientlöften. Arbete med att konkretisera patientlöften för det prehospitala verksamhetsområdet.  

 

Trauma (Per Loftås, Östergötland) 
1. Följa upp, rapportera och åtgärda 

A: För hela SÖSR sammanfattat volymer/utfall, organisation, utbildning/kompetens. PROM 
saknas i nuläget 
B: Resultat från A rapporterat till RSL/RMPO 
C: Exempel – påtala avsaknad av formaliserade funktioner 

 
2. Sakkunnig i samverkan 

Kunskapsstyrning/följsamhet – riktlinjer TBI (pågår),. Spinal rörelsebegränsning pre och 
intrahospitalt klart.  
 

3. Utveckla, samverka , kommunicera 
RAG-T sammansatt av representanter från hela vårdkedjan. Varje akutsjukhus finns med. 
Nära samarbete TC-US . 
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Tillsammans med RPO-rehab initierat förstudie av SÖSRs förmågor och målsättning kring 
rehabilitering av traumapatienter. 
Organiserat traumadag på US för regionens sjukhus angående samarbetet med Traumacentrum US. 
Återfört frågan om regional helikopterresurs till HSL, samt initierat samarbete med Barn-Neo US, 
och Neurologkliniken US avseende samsyn på helikopterbehov 
Aktiv digital hemvist – öppen, SÖSR gemensam hemsida 

 
4. Konkretisera patientlöften 

Uppstart av regelbundna MoM konferenser för trauma. 
Påverkan i helikopterfrågan för att garantera lika vård i länet 
Patientsäker vård – forum för avvikelsehantering 

 

Akutmottagning (Magnus Cernerud, Jönköping) 
1. Kompetensförsörjning. Arbete med att kartlägga nuvarande läge samt önskat läge. Därefter ta fram 

åtgärder för att nå önskat läge. 
 

2. Geriatrisk akutsjukvård. Arbete med att kartlägga nuläge och identifiera problem inom området 
och därefter ta fram åtgärder för  

 
3. Patientlöften. Konkretisera patientlöften inom akutmottagningarnas område. 

 

Samverkan 

Nationell nivå 
Ordförande i RPO Akut vård är representant i NPO Akutvård på nationell nivå och rapporterar 
kontinuerligt till gruppen om arbetet där. 

 

Sjukvårdsregional nivå 
Parallellt med arbetet inom kunskapsstyrningsmodellen arbetar grupperna med vardagliga 
samverkansfrågor inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 
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