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Prioriterade förbättringsområden 
(samma som de nationella)

Aktiviteter Tidplan Status Kommentar

Ökad användning av 
kvalitetsregisterdata till nytta för 
Hälso- och sjukvården

Handlingsplaner för samtliga register tas fram där utvecklingsstrategier 
beskrivs fördelat på kort och lång sikt. Målsättning är förhöjd 
certifieringsnivå. 

Startas 
2022

Integrera NKR med 
kunskapsstyrningssystemet

Ökad samverkan med NPO barn och ungdomars hälsa i syfte att förtydliga 
gap inom området som rör samtliga av våra register på nationell nivå. 
Medverka i Nationella arbetsgrupper där det är relevant. 

Dialog har förts med NPO som ställt 
sig positiva till detta. 

Ett sammanhållet system för NKR 1). Samverkan med andra RC genom kommunikatörsnätverk och projekt 
initierade av RCO i samverkan som för 2022 är kvalitetssäkringshandbok, 
samt revidering av statistiskt ramverk. 
2). Genomlysning av plattformsleverantörer genom informationsklassning. 
3). Samverka med andra RCO för registerutveckling med fokus på 
certifieringsnivåer och hur utvecklingen kan leda till höjd nivå. RCSO 
planerar att initiera workshops under 2022 tillsammans med andra 
intresserade RCO. 

Klart 
under 
2022.

1).RCSO har representant i 
arbetsgruppen för 
kvalitetssäkringshandboken. 
2). Startat november och pågår till 
Q2 2022. 
3). Detta är ett förslag, behöver 
synkroniseras med andra pågående 
skeenden nationellt. 

Utveckla stöd till och samverkan 
med intressenter för forskning och 
Life science

1). Workshops för anslutning till VIS och RUT planerade för Q1 2022 för alla 
anslutna register. 
2). Genomgång av datauttagsprocess för samtliga kvalitetsregister behövs i 
samråd med regionjurist. 

1). Klart 
Q1 2022
2). Klart 
innan 
2022 slut

2). Inte påbörjat ännu. 

NATIONELLT UPPDRAG



Prioriterade förbättringsområden Aktiviteter Tidplan Status Kommentar

Ökad användning av 
kvalitetsregisterdata till nytta för 
Hälso- och sjukvården

1). Fortsätta utvecklingen av verktyg för aktiv patientmedverkan genom 
lärande nätverksmodellen. 
2). Initiera minst två förbättringsprojekt i SÖSR med koppling till NKR. 
a. Swespine: Testa dialogstöd på ortopedkliniken.
b. MS registret, samtal pågår. 
c. Senior alert – spridning av chefsmodul till SÖSR. 

2022

Integrera NKR med 
kunskapsstyrningssystemet

Deltagande i RPO Äldres hälsa (adjungering)
Deltagande i RAG för barnobesitas.
Vi tror att vi kan vara metodstöd vid implementering av PSVF:er, men det 
saknas ännu en tydlighet i vem som driver detta i respektive region. 

2022

Utveckla stöd till och samverkan 
med intressenter för forskning 
och Life science

1). Samverkan med forskningschefer i SÖSR. RCSO har haft möte med 
Region Kalmar län än så länge och frågan tas vidare till  
forskningschefsnätverket.
2). Initiera en uppföljning av workshop från 2021 som rör samverkan med 
privata företag som levererar plattformar och beslutsstöd. Fokus kring 
digitalisering och samverkan med industrin.

2022

CPUA relaterade frågor 1). Upprätta rollbeskrivning för systemägare som sedan kan beslutas av 
Regionstyrelsen RJL. Styrgruppen för RCSO föreslås agera som systemägare 
för samtliga NKR som har CPUA i Region Jönköpings län.
2). Samverka med RCC Sydöst om CPUA rollen för att uppnå en samsyn 
inom SÖSR hur dessa frågor hanteras. 

2022

SJUKVÅRDSREGIONALT SYDÖSTRA


