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RCSO:s regionala uppdrag

Testa modell för ”Lärande nätverk” (Barndiabetes)

Barnfetma: förarbete

”Äldre-register” initiativ (Senior alert, Svenska 

Palliativregistret)



Lärande nätverk - barndiabetes

Under 2021 har andra omgången av nätverket avslutats med en workshop där samtliga 11 team, patientrådet och några av 
teamens verksamhetschefer deltog. 

1. 9 webbinarier, 5 patientrådsmöten och en workshop har genomförts.

2. Vissa kliniska förbättringar ses för deltagande team (se nästa bild).

3. Teamen uttrycker att nätverket är värdefullt för att utbyta kunskap, erfarenheter, material och samverka med patienter kring 
förbättringsarbeten.

Nytt för den tredje omgången:

1. NDR:s deltagande är tydligare då representant därifrån är med i 
planerandet av nätverket och deltar vid webbinarierna

2. Nya team från bl. a Sydöstra regionen har anslutit (Kalmar och Västervik)

3. Möten med endast patientrådet har genomförts och är planerade

4. Teman för webbinarier enligt önskemål från team och patientråd för extra kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. (T ex Ung diabetes och information om 1177-lösning för kontakt mellan team
och familj)



Time in target = tid inom målområdet för blodsocker



Exempel på vad deltagare tyckt varit bra:

1. Kontakt med andra barndiabetesteam för att dela erfarenheter. 

2. Kontakt med patientrådet. 

3. Egna träffar med patientrådet. 

4. Bra för Registret att få en kontakt med verkligheten för att få en 

förankring. 

5. Samarbetsrum har varit en "guldgruva" för att hitta inspiration.

6. Regelbundna träffar.

7. Det finns ett stort behov av ett nationellt nätverk.



Barnfetma

1. 20 januari deltog RCSO i det första mötet med den Nationella 
arbetsgruppen för behandling av fetma hos barn och ungdomar

2. Under våren träffades verksamhetsföreträdare från Region 
Jönköping och Region Östergötland för att diskutera hur ett 
förbättringsarbete kan genomföras i Sydöstra sjukvårdsregionen

3. Förfrågan skickades i februari till ordförande i RPO Barn och 
ungdomars hälsa om att starta RAG i SÖSR med stöd av RCSO. 



Nominering till RAG har skett, RAG startar sitt 

arbete under 2022

Ur uppdragsbeskrivningen för RAG Barnfetma i Sydöstra sjukvårdsregionen:



Senior alert

Ett utbildningskoncept för chefer och ledare har under 2021 byggts upp i 

form av en web-portal. Samtliga Socialtjänstchefer (13 st) i region 

Jönköpings län inom äldreomsorgen har blivit uppmanade att fullfölja 

utbildningen.

En del av utbildningskonceptet består av att beskriva behov av lärande 

nätverk.

Utbildningskonceptet planerar att spridas vidare till fler regioner under 

2022.



Svenska Palliativregistret 

I samarbete med RPO Äldre planeras Lärande Nätverk för palliativ vård. 

Detta är ett resultat av PSVF. Dialog om hur ett Lärande Nätverk kan 

etableras (hur, var, när) pågår och förväntas kunna starta under vår/höst 

2022. 

Eftersom arbetet 2021 koncentrerats på arbetet med PSVF har inget 

förbättringsarbete kunnat starta under året. 


