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Handlingsplaner RPO 2022
1. Hur jobbar ni med handlingsplanen inom ert RPO? 2. Vilka särskilda utmaningar har ni? 3. Goda
exempel/erfarenheter att dela?
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Breakoutroom 1

Handlingsplaner RPO 2022
1. Hur jobbar ni med handlingsplanen inom ert RPO? 
Psykiska hälsa -Inga större förändringar inför 2022. Centralt
dokument. Revideringar under hösten 2021. Mer långsiktigt
arbete. 
Primärvård - Inga större förändringar inför 2022-Utgår från
patientlöftena. På gång med bättre tillgång till uppföljning och
jämförelse. Uppdrag från SVN -lipödem.
Barn och ungdomars hälsa -Fortsättning på 2021 I två led -
kunskapsstyrning inkl. remisser. Allt övrigt med mycket stort
utbyte mellan regionerna. 

2. Vilka särskilda utmaningar har ni? 
Barn och ungdomars hälsa -Att hinna med utmaning för alla.
Korta handläggningstider. Hitta sammanhanget. 
Lika förutsättningar mellan regionerna? - obesitas ett exempel
olika arbetssätt och tillgång RAG på gång att starta. 
Utmaningen att omfatta hälsa fokus på specialist. BHV Arbetar
bra nationellt och �nns representerade i RPO. 
Psykiska hälsa - Delar upp del av mötet mellan specialist och
allmän. 
Stor utmaning för kommunerna.
Utmaning  
-tillgänglighet har vi siffror som går att jämföra? RAG för detta.
Avgränsar till att bara titta på våra tre regioner.  
- Kvalitetsregister i olika perspektiv inkl. automatisk överföring 
Primärvård- Involverad i de �esta remisser. Bemanna all
efterfrågan till olika grupper. Samverkan med kommunerna
något enklare för de mindre kommunerna. 

Högspecfrågor- Utmaningen bla könsdysfori. Hur arbetar man
med förberedelser. Svårt för patienterna idag lång väntan. 

Breakoutroom 2

Handlingsplaner inom RPO

HF: Tar fram på hösten. Går igenom som stående punkter på
varje möte 
ReHaFm: Jobbar med handlingsplanen på många olika sätt. Har
delgrupper/RAG som jobbar med speci�ka frågor. Kopplar ihop
sig med andra RPO ex RAG Hjärta och RPO PV 
ÄH: Innehåller områden som jobbas med hela tiden. Inte riktigt
landat in i regionala arbetsgrupper, fullt upp med lokala grupper.
Kontakt med kvalitetsregister och Lärande nätverk. Mer av att
visa upp goda exempel på mötena.

Utmaningar
ÄH: Gemensamma områden �nns men mycket sker mest på lokal
nivå tillsammans med kommunerna. Är inte diagnosspeci�ka.
Bytt personer från RÖ många gånger - blivit rörigt. 
HF: Olika mycket resurser i de olika regionerna. Vill gärna få till
samsyn inom SÖSR kring vårdprogrammet levnadsvanor med
andra RPO. Gärna gemensam dag. 
Hitta samma typ av grundråd på gemensam plattform till våra
medborgare och för våra medarbetare - vi har ingen
påverkansmöjlighet på 1177 
ReHaFm: Takta i regionerna - vi har lite olika resurser.
Förväntningar på att besvara remisser och vårdförlopp.
Representation på olika nivåer i RPO. Privata aktörer - hur få in
dessa i RPO. Infrastruktur på hemmaplan som tar vidare RPO
frågor mot ex kommuner 

Goda exempel
HF:  
ÄH: 
ReHaFm: Skapat gemensamma arbetsgrupper med andra RPO 

Dagen i maj: Kan den handla om vårdprogrammet om
levnadsvanor? 
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