
Uppdrag RMPOG Neonatologi 

Bakgrund: Barnklinikerna i sydöstra sjukvårdsregionen har sedan många år ett gott samarbete inom 

RMPO (Regional medicinsk programorganisation Barn och ungas hälsa). För att komma ännu längre 

med kvaliteten och dra nytta av varandras erfarenhet kommer olika delar av verksamheterna få i 

uppdrag att genomlysa sitt fält och jämföra arbetssätt och resultat. Mål och arbetssätt skiljer sig 

troligen en hel del i regionen.  

Mål: Att neonatalvården i sydöstra sjukvårdsregionen ska vara ledande vad gäller kvalitet inom 

medicinska resultat, omvårdnad och processer och effektivitet. Genom att visa god kvalitet 

säkerställa en stark position inom neonatologi nationellt 

Verksamhetscheferna i regionen ger respektive neonatalenhet i uppdrag att: 

Bilda en grupp med sammansättning  2-(3) personer för varje klinik i gruppen. Företrädesvis MLA + 

vårdenhetschef alternativt person som delegerats uppdraget. Gruppen ska träffas regelbundet, 

fysiskt eller per ex videolänk. Forumet behöver ej separeras från andra regionala möten.  

Sammankallande för gruppen är en i gruppen ingående person. 

Gruppen ska genom kontakt sinsemellan och vid minst ett gemensamt möte (helst i samband med 

annat redan förekommande möte) årligen tillsammans utse kvalitetsmål för medicinsk och 

omvårdnadsverksamhet samt patientnöjdhet. Målen ska avspegla kvalitet och det som ger värde för 

barnen och familjerna. Mätetal ska spegla både den högspecialiserade vården som huvudsakligen 

bedrivs i Linköping samt övrig neonatalvård som bedrivs på alla klinikerna 

Man behöver också processmått som beskriver arbetssätt och förutsättningar på de olika orterna. 

(tex antal förlossningar, avgränsningar i vård, hemsjukvård etc)  

Gruppen följer också upp målen. Med dessa parametrar ska vi kunna se om vi är framgångsrika och 

ger god vård. 

Formulera långsiktiga mål (3-5år) om hur man vill att neonatalvården ska utvecklas.  

Genom diskussion om hur man lyckas nå goda resultat på olika kliniker och delande av ideer och 

lösningar kan goda exempel och framgångsfaktorer spridas i regionen. 

Redovisning: Sker i RMPO:s årliga kvalitetsrapport, material inlämnat senast i Februari.  

Sammankallande kommer att bjudas in till RMPO-möte för redovisning i gruppen. 

 

För barnklinikerna i regionen: 


