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Ordförande  

 Regionsjukvårdsledningen 

Handlingsplan 2022 för RPO Primärvård  

Prioriterade förbättringsområden 

Ta fram en modell för att säkerställa 
primärvårdssamverkan/representation  

Motivering ‒ behov och syfte 
Primärvårdens representation och delaktighet i den nationella kunskapsstyrningen är både viktig och 

prioriterad men det är en stor utmaning i att kunna bidra med lämplig representation i alla grupper. 

Representationen från primärvården behöver till största del utgöras av personer vars huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att producera vård i primärvården, dvs medicinskt handlägga patienter,  

Pågående Corona 19 pandemin har ytterligare försvårat möjlighet till representation. 

Det kommer behövas prioriteringar utifrån ett primärvårdsperspektiv i vilka grupper primärvården kan 

vara bidragande i.  

Metod och åtgärd 
Arbetet påbörjas med en analys av hur vi i våra respektive regioner i dag arbetar med 

primärvårdsrepresentation internt för att kartlägga möjligheter och utmaningar. 

Ansvarsfördelning 
Alla inom gruppen 

Erfarenhetsutbyten utifrån kvalitetsindikatorer  

Motivering ‒ behov och syfte 
I dagsläget har nu alla tre regionerna tillgång till data utifrån PrimärvårdsKvalitet vilket underlättar 

jämförelser. 

RPO primärvård ser ett värde med dialog och erfarenhetsutbyten utifrån jämförande av data. En sådan 

dialog kan ge input i pågående regionala arbeten och det skulle även kunna uppkomma behov till närmare 

samarbete i specifika frågor.  

Arbetsgrupp Lipödem 

Motivering ‒ behov och syfte 
Samverkansnämnden inom sydöstrassjukvårdsregion har gett RPO Primärvård och RPO Rehabilitering, 

habilitering och försäkringsmedicin där Susanne Almers är ordförande i uppdrag skapa en arbetsgrupp 

som ska ta fram riktlinjer för omhändertagande på primärvårdsnivå för patienter med Lipödem men även 

ta fram en gemensam patientinformation på 1177.se. I uppdraget ingår att ha med person med 

patienterfarenhet. Marita Melin från patientföreningen Lymf meddelat att de önskar vara delaktiga i det 

fortsatta arbetet. 

Även om evidens inte alltid finns så är det värdefullt för såväl patientgruppen som professionen få någon 

form av riktlinjer att förhålla sig till utifrån vad vi vet idag och erfarenheter. Nyligen publicerad SBU 

rapport kan möjligen bidra i detta arbetet. Lipödem (sbu.se) 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/lipodem---diagnostik-behandling-upplevelser-och-erfarenheter/
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Metod och åtgärd 
I första steg skapa arbetsgrupp med lämplig representation och i samråd formulera en 

uppdragsbeskrivning 

Uppföljning 
Regelbundna avstämningar mellan arbetsgrupp och RPO Primärvård 

Nära Vård 

Motivering ‒ behov och syfte 
För att kunna möta välfärdsutmaningen pågår inom Svensk sjukvård en omställning till Nära Vård. 

Regionala sjukvårdsledningen har önskat en samverkan mellan samverkansgruppen Lärande Nätverk 

Nära Vård och RPO Primärvård sydöst. Vid RPO Primärvårds sista möte i november 2020 bjöds därför 

representanter från samverkansgruppen Lärande Nätverk Nära Vård in för att få berätta om sitt arbeta. 
Inbjudna representanterna var Anette Nilsson (Region Jönköping), Maria Alvinsson Hilberth (Region 

Kalmar) och Magnus Oweling (Region Östergötland). Hur samverkan kommer se ut får utveckla sig över 

tid. I RPO primärvård har vi en stående diskussionspunkt för Nära Vård. 

Samverkan 

Nationell nivå 
RPO Primärvård har två representanter i det nationella primärvårdsrådet. 

Sedan tidigare Patrik Glasberg (Kalmar) och sedan ca december 2020 Karin Karlsson (Jönköping) 

Regelbunden rapportering från primärvårdsrådet. 

Sjukvårdsregional nivå 
RPO primärvård följer och stödjer arbetet i utvecklingen av nationella kunskapsdokument som är 

anpassade för primärvården. 

RPO primärvård ser en potential i att utveckla erfarenhetsutbyten utifrån olika frågor som berör 

primärvården. Utifrån en sådan dialog kan det sedan uppkomma behov till närmare samarbete i specifika 

frågor.  

Regionnivå och kommuner 
Respektive regions representanter ansvara för att ha upparbetade kontaktvägar inom sin egen region och 

att föra information både till och från RPO.  

Patienter och närstående 
Ej aktuellt utifrån pågående arbete 

 

 


