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Sydöstra sjukvårdsregionen

Patient/invånarlöften

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du; 

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

•erbjudas diagnostik och 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



Sydöstra sjukvårdsregionen

Prioriterade 

förbättringsområden

Aktiviteter Status Löfte

Kunskapsstyrning och 

samverkan

Regelbundna träffar med NAG+RAG representanter ifrån varje vård-och 

insatsprogram. 

Att göra känt, tillgängliggöra och öka kunskapen om vård-och insatsprogrammen (VIP) 

för berörda medarbetare inom skola/elevhälsa, socialtjänst och inom hälso-och 

sjukvård. 

Deltagande i remisser. 

Följa och aktivt arbeta med de utvalda mått och indikatorerna ifrån vård-och 

insatsprogrammen.

nr 2:                                                                             

*erbjudas diagnostik och 

behandling och uppföljning 

enligt bästa kunskap i varje 

möte

Strukturerad journalföring, 

kvalitetsregister och 

datafångst. 

RAG Cosmic: Arbetet med nationella kvalitetsregister bevakas under 2022 och 

rapportering sker regelbundet.

Säkerställa en samsyn kring journalföring och indikatorer avseende vård-och 

insatsprogrammen samt regelbunden återkoppling av mått och indikatorer i vård-och 

insatsprogrammen som RPO följer under 2022. 

nr 2 och 6:                                                                  

* erbjudas diagnostik och 

behandling och uppföljning 

enligt bästa kunskap i varje 

möte

* få tillgång till patientsäker 

vård

Tillgänglighet RAG tillgänglighet: Kartläggning av hur väntetider registreras, fånga likheter och 

skillnader, föreslå åtgärder för samsyn i registrering och systematiskt 

förbättringsarbete. Återkoppling regelbundet och avrapportering vid RPO 

sammanträde.

Nr 6 och 7: 

* få tillgång till patientsäker 

vård

* erbjudas kostnadseffektiv 

vård

Kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling

RAG kompetensförsörjning: 

Definiera eventuell samordning kring anordnade och/eller upphandling av 

utbildningsinsatser kopplat till vård-och insatsprogrammen. 

Definiera samordning/upphandling av gemensamma utbildningssatsningar. 

Följa upp METIS-kansliets verksamhet. 

Nr 1 och 2: 

erbjudas vård som är lätt 

tillgänglig för kontakt, 

bedömning och besök

•erbjudas diagnostik och 

behandling och uppföljning 

enligt bästa kunskap i varje 

möte


