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Uppdragsbeskrivning för regional arbets-
grupp Neonatologi i Sydöstra sjukvårdsreg-
ionen 
 

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård 
Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland bildar tillsammans Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Sjukvårdsregionen organiserar regionala programområden som motsvarar de nationella programom-

rådena som Sveriges regioner beslutat samverka i för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resursef-

fektiv vård. 

Med regionala programområden bygger sjukvårdsregionen vidare på ett mångårigt och framgångs-

rikt samarbete utifrån regionernas samverkansavtal och Samverkansnämndens årliga överenskom-

melse om samverkan och vård i sjukvårdsregionen.  

Samverkan ska bidra till att bästa möjliga kunskap används i varje möte mellan patient och vårdper-

sonal. Systemet för kunskapsstyrning ska stödja ett kontinuerligt och gemensamt lärande där reg-

ioner och sjukvårdsregioner gör varandra framgångsrika. 

Systemet för kunskapsstyrning bygger på att varje nivå tar ansvar för sin del och samspelar med de 

andra nivåerna: 

Vårdteamet 

 Utgår från bästa möjliga kunskap 

 Anpassar arbetet efter individens behov 

 Analyserar sina resultat 

 Sätter mål 

 Efterfrågar stöd när det behövs 

 Gör ständiga förbättringar 

 Sprider goda erfarenheter 
 
Sjukvårdsregional/regional nivå 

 Sätter mål, analyserar och följer resultat  

 Återkopplar och för dialog om kvalitet 

 Tillhandahåller lättillgängliga kunskapsstöd 

 Har en struktur för implementering och för-
bättringsarbete 

 Stöder samverkan 
 
Nationell nivå 

 Samverkar med huvudmän och myndig-
heter 

 Samverkar om nationella kunskapsun-
derlag 

 Samverkar om indikatorer, uppföljning, jäm-
förelser och analyser 

 Samverkar i gemensamma utvecklingsom-
råden 
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Utgångspunkter 

Patientlöften om god vård 
Utifrån Socialstyrelsens sex dimensioner av god vård har Samverkansnämnden formulerat löften 

att patienter i Sydöstra sjukvårdsregionen ska: 

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 

 erbjudas diagnostik, behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte 

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 

 få tillgång till jämlik vård 

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 

 få tillgång till patientsäker vård 

 erbjudas kostnadseffektiv vård 

 

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

Uppdrag 
Arbetsgrupp Neonatologi arbetar på uppdrag av programområde Barn och ungdomars hälsa. Målet 

är att neonatalvården i sydöstra sjukvårdsregionen ska vara ledande vad gäller kvalitet inom medi-

cinska resultat, omvårdnad och processer och effektivitet. Genom att visa god kvalitet säkerställa en 

stark position inom neonatologi nationellt.  

 

Sjukvårdsregional arbetsgrupp Neonatologi ska: 

 Planera implementering av nya och reviderade nationella kunskapsstöd, arbetssätt och meto-

der inom neonatologi.  

 Initiera vårdkedjor och samverkan med andra verksamheter för lokal anpassning i respektive 

region.  

 Omvärldsbevaka lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  

 Identifiera oönskade variationer och bristande kvalitet inom sjukvårdsregionen samt ge för-

slag på förbättringsåtgärder.  

 Samordna eventuella statliga satsningar inom neonatologi. 

 Samverka med nationella kunskapsstyrningen inom neonatologi och stötta RPO Barn och 

ungdomars hälsa med expertkunskap.  

 Följa upp mätetal som speglar kvalitet och utgör processmått (tex antal förlossningar, av-

gränsningar i vård, hemsjukvård etc) i neonatalvården. Mätetal ska spegla både den högspe-

cialiserade vården som huvudsakligen bedrivs i Linköping samt övrig neonatalvård. 

 Uppföljningsdata, processmått och bedriven utveckling redovisas i RAG Neonatologis års-

rapport. 

Tidplan och leveranser 
Arbetsgruppen är tänkt vara en permanent konstellation. 

Slutleverans ges till årsrapporten för RPO Barn och ungdomars hälsa och delleverans sker en gång 

per år vid möte mellan RPO Barn och ungdomars hälsa samt de RAG som hör till programområdet 

Arbetssätt 
Arbetsgrupper arbetar processinriktat och utgår från vad som är bäst för invånarna. Grupperna ut-

formar sina arbetssätt och aktiviteter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Rapportering 



 

 

 

Sydöstra sjukvårdsregionen 2022-02-02 

Vid arbetsgruppens sammanträden ska minnesanteckningar föras.  RPO Barn och ungdomars hälsa 

skriver en årsrapport till Kunskapsrådet där RAG neonatologis årsrapport ingår. Material skall vara 

inlämnat till RPO senast i februari. Kontinuerlig kommunikation med RPO är önskvärd runt grup-

pens frågor. 

Sammansättning 

Varje region bör som princip ha en ledamot i arbetsgruppen och sammansättningen ska innehålla 

relevanta professioner/experter representerande hela vårdkedjan. Ordförande utses av arbetsgrup-

pen. Samarbete med patient/närståendeföreningar ska övervägas. Respektive region och kommun 

svarar för sin ledamots kostnader för medverkan i RAG Neonatologi 

Sammankallandes uppdrag 
Sammankallande är anställd inom respektive region. 

Arbetsgruppens sammankallande: 

 driver gruppens arbete framåt och säkerställer att uppdraget fullföljs 

 etablerar relevanta kontakter  

 initierar, planerar och leder möten 

 skapar rutiner för och fördelar arbete i samråd med gruppen 

 håller kontakt med programområdets processtöd 

 
Deltagares uppdrag 
Deltagarna är anställda inom respektive organisation. 

Arbetsgruppens deltagare: 

 representerar sin organisation   

 bidrar med sakkunskap 

 samarbetar aktivt 

 förankrar och kommunicerar i sin egen organisation 
 

Deltagare i med uppdrag i nationella arbetsgrupper representerar hela sjukvårdsregionen. 

Finansiering 
Respektive region finansierar sina representanter i arbetsgrupper. Kostnaderna bör fördelas rättvist 

mellan regionerna över tid. 


