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Sydöstra sjukvårdsregionen

Dagordning 13 sep 2022 kl. 13-16

13.00 Inledning, dagordning, SVN, RSL, årshjul, föregående anteckningar, 

återkoppling OECI, aktuellt om NHV, remisser, etc.

13.20 Status utifrån RPO handlingsplaner, inkl paus 

• RPO Cancersjukdomar

• RPO Hud- och könssjukdomar

• RPO Kirurgi och plastikkirurgi

• RPO Kvinnosjukdomar och förlossning 

• RPO Mag- och tarmsjukdomar

• RPO Njur- och urinvägssjukdomar

• RPO Rörelseorganens sjukdomar

14.30 Paus

14.45 Kartläggning av kompetensbehov

15.00 Former för samverkan RPO/KR

15.15 RSG Stöd för utveckling

15.45 Övrigt

16.00 Avslutning 



Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden

Beslutar om: 

• vilken sjukvård som ska vara 

regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas 

• vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen 

• fördelning av tilldelad budget från respektive region 

• priser för såld vård



Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen

• tar fram underlag till 

Samverkansnämnden och 

verkställer nämndens 

beslut om gemensam 

verksamhet och 

samverkan

• ansvarar för styrning, 

samordning och 

uppföljning



Sydöstra sjukvårdsregionen

Information från 

Regionssjukvårdsledningen

2022-09-08



Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08

Gemensam data för forskningsändamål 

Rapport från uppdrag/förstudie som genomförts av RSG Digital utveckling, RSG 

Strukturerad vårddokumentation och forskningsdirektörerna inom SÖSR

Förslag skapa en (1) ingång istället för som idag en per region. Beställning genom 

gemensam blankett. Ingången läggs på Forum Sydösts hemsida 

Tidplan: Kalmar och Jönköping har gjort förarbete. RÖ påbörjar sitt förarbete under 

oktober



Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08

Uppdrag ”Öppna Jämförelser” SÖSR

Bakgrund: 

Sjukvårdsregionen har i flera år sammanställt 

ett urval systemmått utifrån kriterierna för god 

och jämlik vård. 

Etableringen av Nationellt system för 

kunskapsstyrning och överenskommelsen med 

staten om personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp ger nu nya 

möjligheter att systematisera och samordna 

kontinuerlig uppföljning.

Uppdrag: 

För att stödja gemensamt lärande, systematisk uppföljning av 

sjukvårdsregionens patientlöften och införandet av 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp föreslås ett 

utvecklingsprojekt för arbetet med kvalitetsindikatorer.

- Sammanställa kvalitetsindikatorerna i samtliga godkända 

vårdförlopp och identifiera vilka som är möjliga att mäta i 

respektive region och aggregera till sjukvårdsregional nivå 

- Föreslå vilka indikatorer som ska ingå i öppna jämförelser 

för sjukvårdsregionen utifrån Socialstyrelsens kriterier för 

god vård och de 14 kärnindikatorerna i Tillståndet och 

utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård 

(socialstyrelsen.se)

- Föreslå baslinjemätningar och en årlig uppföljningsplan

- Följa och anpassa till nationellt arbete 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-3-7750.pdf


Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08

Läkemedelsstrategi SÖSR

- Utgår från den nationella läkemedelsstrategin

- Beskriver övergripande SÖSRs samarbetsområden 

- Beslut av SVN under hösten

- Framtagande av handlingsplaner såväl sjukvårdsregionalt som lokalt



Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08

Stärkt samarbete i SÖSR

Föreslagna områden för stärkt 

samarbete

• Patientens egenkraft/samskapande 

• Kunskapsstyrning

• Långsiktig och hållbar 

arbetsfördelning 

• Inget dubbelarbete

• Attrahera och utveckla kompetenser

• Ledning och styrning

Fortsatt planering

1. Justera nuvarande fokusområden till föreslagna 

sex områden för stärkt gemensamt samarbete i 

”Överenskommelse om samverkan och vård i 

Sydöstra sjukvårdsregionen 2023”

2. Utse ansvariga för de sex områdena och uppdra 

till dem att beskriva, tidsätta och genomföra 

föreslagna åtgärder

3. Involvera ledningspersoner i regionerna och 

koppla ihop arbetet med utvecklingen av 

kunskapsstyrningen

4. Integrera områdena i ledarskapsprogrammet 

SÖSR

5. Inkludera politikens viljeinriktningar under 2023 



Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08 

SÖSR:s värdskapsuppdrag inom ramen för 

nationella kunskapsstyrningen

SÖSR ska bidra med kompetens inom områdena:

– Administration, jävsbedömning, ekonomi, HTA, Hälsoekonomi, Informatik, 

Kommunikation, Litteratursökning, Medicinsk redaktör, Uppföljning & analys, 

Webbinarium-planering/utförande

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

– Regional arbetsgrupp (RAG) skapas som stöttar regionerna samt bidrar till 

utvecklingen av NKK

– Respektive region behöver utse en innehållsansvarig för lokala tillägg i NKK



Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08

Övriga punkter

– Kompetensförsörjning – diskussion inför politikens temadag 2023

– Avtal 2023 - tillkommande solidarisk finansiering 

• Donationsansvarig läkare SÖSR  50 %

• Läkemedelsstrateg 100 % /  Inköpsstrateg läkemedel 100 %  

– Patologikapacitet SÖSR 

• Kalmar har resurser

– Uppdrag från RSL till ED 

• översyn pandemieffekter på ekonomiska avtalsmodellen



Sydöstra sjukvårdsregionen

RSL 2022-09-08 

Övriga punkter

– Högspecialiserad vård

• Aktuella ansökningar

– Kunskapsråden rapporterar

– Nomineringar till nationella uppdrag

– Återkoppling från Samverkansnämnden 

– DÅ 08



Sydöstra sjukvårdsregionen

Kunskapsråd

• efterfrågar resultat och analys utifrån sjukvårdsregionens patientlöften

• underlättar för programområdena att utföra sitt uppdrag

• bidrar med systemperspektiv i remissvar och förslag till förändringar

• stödjer implementering av bästa möjliga kunskap

• stödjer samverkan med samverkansgrupper, kvalitetsregister och forskning

• verkar för ökad patientmedverkan



Sydöstra sjukvårdsregionen

Våra patientlöften

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
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• Möten för RSL och 

SVN bokas inför 

kommande år

• SVN delårsrapport 08

• Remissomgång 3

• RPO lämnar sin 

preliminära 

handlingsplan till KR

• SVN beslutar om årlig 

överenskommelse, 

priser och ersättningar

• Remissomgång 4

• RPO publicerar sin 

handlingsplan

• RPO lämnar sin 

årsrapport till KR

• SVN årsredovisning

• Remissomgång 1

• KR ordförande redovisar 

RPO årsrapporter till RSL 

och SVN

• Remissomgång 2

Q1

Q2

Q4

Q3

Löpande arbete i RPO

• Lämna synpunkter på nationella 

vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer 

i fyra gånger/år (15/2, 15/4, 15/9, 15/11)

• Lämna synpunkter på andra samordnade 

remissvar

• Nominera till nationella grupper

• Följa upp patientlöften

• Analysera gap 

• Bevaka omvärld

• Lämna underlag till ansökningar om 

högspecialiserad vård

Årshjulet



Sydöstra sjukvårdsregionen

Länkar till processtöd och mallar

• Processbeskrivningar och mallar för remisser, handlingsplaner, rapporter 

och nomineringar

• Kunskapsrådets webbsida

• kunskapsstyrningvard.se

• Prenumerera på nationella nyheter om kunskapsstyrning

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard.44259.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html
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Föregående möte 2022-05-17
• Inledning

– Info om OECI – ackreditering av cancerforskning, utbildning 

och vård vid universitetet, universitetssjukhuset och Region 

Östergötland. 

• Redovisning av RPOs årsrapporter 2021

Generella utmaningar

– covid-19 pandemin och framskjuten vård

– Öka patientdelaktigheten och patientinvolvering

– Det tar tid att hitta arbetsformer för nystartade RPOer

– Hur olika stödstrukturer är kopplade till RPO

– Behålla och attrahera kompetens, bidra i arbetsgrupper

– Att RSL har en tydlig styrning, tex upphandling, medicin-

teknisk utveckling, kompetensbehov

– Utveckling och implementering av e-hälsa & 

verksamhetsnära IT stöd.

– En åldrande befolkning 

– Samordning av regionernas och kommunernas insatser.

• Återkoppling på frågor kopplat till forskning 

Mål och strategidokument för universitetssjukvården i SÖSR 2020-

2025. 

Hur kan RPO stimulera och utveckla klinisk forskning inom SÖSR?

– Standardisering, när vårdprocesser implementeras och 

arbetssätt blir mer lika går det att följa upp på liknande sätt. 

– Viktig fråga, men behöver också lyftas i NPO. 

– Forskningsrepresentationen i NPO behöver säkerställas. 

Mötesformer behöver identifieras där NPO, RPO och 

universiteten kan formulera och driva forskningsfrågor.  

– RPO behöver stimulera forskning och RAG ges förutsättningar 

att bedriva forskningen

• Övrigt, summering och reflektioner 

– Viktigt att arbetet med årsrapporter är meningsfullt, och inte 

administrativt betungande. Det finns ändå ett värde i att ta fram 

årsrapporter och ta del av varandras presentationer

– Samordnade upphandlingar kan bli bättre
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Återkoppling OECI

• Uppdrag till verksamheterna avseende data 

efterfrågade i manualen

• LiU

• Resurser

• Introbilder – se separat bildspel



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell högspecialiserad vård
Steg1. Kartläggning och Bruttolista (2021-12-09)

Rekryteringssamtal för följande områden är påbörjade eller 

ska påbörjas:

1. Hereditärt angioödem

2. Komplexa rörelsesjukdomar 
- Huntingtons sjukdom, 

- Andra relevanta patientgrupper med liknande vårdbehov

3. Kärlmissbildningar 
- Extrakraniella kärlanomalier, 

- Sällsynta bindvävs- och vaskulära sjukdomar, 

- Pediatrisk kärlkirurgi

4. Lymfödem 
- Primärt lymfödem, 

- Sekundär effekt av cancerbehandling

5. Svåra sömnstörningar (utredning)

6. Sällsynta odontologiska hälsotillstånd 
- Diagnostik, bedömning och ställningstagande till behandling

7. Thoraxapertursyndrom (TOS, Thoracic outlet syndrome)

8. Thyreoidea
- Avancerad spridd thyroideacancer (utbredning till omgivande 
brosk, kärl och muskulatur eller generell metastasering) 
- Thyreoideakirurgi på små barn (profylaktisk och terapeutisk) 
- Svår endokrin orbitopati vid tyroideasjukdom

9. Transplantationer
- Njurtransplantationer, 
- Pancreas-transplantationer, 
- Ö-cellstransplantationer

10. Vingskapula

Steg 2. Genomlysning, sakkunniggrupper hösten 2022

• Arbets- och miljödermatologi

• Dysmeli och avancerad protesverksamhet

• Hyperbar oxygenbehandling

• Koagulationssjukdomar

• Sällsynta ärftliga njursjukdomar (inkl. spädbarnsdialys)

• Skelettdysplasier

• Early onset scolios

• Primära immunbristsjukdomar

• Perifer facialispares

• Disorders of Sex Development (DSD)

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationell-hogspecialiserad-vard-bruttolista.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-2-genomlysning/


Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell högspecialiserad vård

Steg 3. Remisser, inga pågående remisser

Följande områden är under beredning

• Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar

• Interregionala intensivvårdstransporter

• Barnintensivvård

• ECMO vid primär respiratorisk svikt

• Avancerad Crohns sjukdom

• Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom

Steg 4. Beslut om områden som ska utgöra NHV

Beslut 21 juni

• Svåra hudsymptom

• Gendermatoser

• Resttillstånd efter polio

• Avancerad bäckenkirurgi

• Tarmrehabilitering för barn

• Visceral transplantation

• Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Tidigare fattade beslut finns i översikten

Steg 5. Ansökan om tillstånd, 

Pågående utlysningar, sista dag för ansökan 22-09-01

• Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm 

cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd 

cancer i bukhinnan (HIPEC)

• Isolerad hyperterm perfusion

• Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

• Kurativt syftande behandling av vulvacancer

Pågående utlysningar, sista dag för ansökan 22-11-01

• Medfödda metabola sjukdomar inklusive 

nyföddhetsscreening

• Epilepsikirurgisk utredning och behandling

• Extraktion av pacemakerutrustning

• Systemisk amyloidos

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-3-remiss/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-4-socialstyrelsens-beslut/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-4-socialstyrelsens-beslut/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-5-ansokan/


Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationell högspecialiserad vård

Pågående utlysningar, sista dag för ansökan 22-12-15

• Avancerad bäckenkirurgi

• Gendermatoser

• Resttillstånd efter polio

• Svåra hudsymtom

• Tarmrehabilitering för barn

• Visceral transplantation

• Vård vid tarmsvikt hos vuxna

• Kontakt

Steg 6. Beredning av ansökningar

• Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, 

Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen

• Könsdysfori 
Region Skåne, Region Stockholm, Västra 

Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Östergötland

Steg 7. Nämndbeslut, 6 områden 22-05-18

• Osteogenesis imperfecta (OI) 
Region Stockholm, Region Uppsala och Region 

Östergötland

• Prematuritetsretinopati (ROP) 
Region Skåne, Region Stockholm och Västra 

Götalandsregionen

• Stamcellstransplantation vid systemisk skleros  
Region Skåne och Region Stockholm

• Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn 
Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten 

och Västra Götalandsregionen

• Svårbehandlade ätstörningar 
Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, 

Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen

• Svårbehandlat självskadebeteende 
Region Skåne, Region Stockholm och Västra 

Götalandsregionen

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-6-beredning/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-7-namndbeslut/
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Nationella riktlinjer

Pågående riktlinjeprojekt/rekommendationer

• Obesitas – Remissversion 28 april 2022. 

RPO endokrina sjukdomar sammanhållande.

• Adhd och autism – Remissversion oktober 2022. 

RPO psykisk hälsa sammanhållande.

• Förlossningsvård – Remissversion december 2023

RPO Kvinnosjukdomar och förlossningsvård 

sammanhållande

Pågående utvärderingar

• Schizofreni (publiceras september 2022)

• Rörelseorganens sjukdomar

• artros (publiceras årsskiftet 2022/2023)

• osteoporos (publiceras kvartal två 2023)

• reumatoid artrit (publiceras årsskiftet 2023/2024)

Pågående indikatorarbeten 

• Adhd och autism (publicering av remissversion oktober 

2022)

• Förlossningsvård (publicering december 2023)

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/
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Nationella kunskapsstöd

Publicerade

• Assisterad befruktning med donerade könsceller

• Barn och unga med könsdysfori

• Förlossningsvård

• Intrauterin fosterdöd

• Läkemedelsassisterad behandling vid 

opioidberoende (LARO)

• Läkemedelsbehandling av adhd

• Neonatalvård

• Om barn och unga med könsdysfori

• Pediatrisk organdonation

• Plötslig oväntad död hos spädbarn

• Spelmissbruk

• Tillstånd som påverkar könsutvecklingen (DSD)

• Undernäring

• Vulvodyni - remissversion

• Vuxna med könsdysfori

• Vårdens prioriteringar i krig och fredstida katastrofer

Pågående projekt

• Barn och unga med könsdysfori (uppdatering)

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-kunskapsstod/
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Nationella screeningprogram
Slutliga rekommendationer

• 24 medfödda sjukdomar / Nyfödda barn / Bör erbjudas

• Bröstcancer / Kvinnor 40–74 år / Bör erbjudas

• Bukaortaaneurysm / Män 65 år / Bör erbjudas

• Cystisk fibros / Nyfödda barn / Bör inte erbjudas

• Förmaksflimmer / Kvinnor och män 75 år / Bör inte erbjudas

• Livmoderhalscancer / Kvinnor 23–64 år / Bör erbjudas

• Prostatacancer / Män 50–70 år / Bör inte erbjudas

• Svår kombinerad immunbrist / Nyfödda barn / Bör erbjudas

• Tjock- och ändtarmscancer / Kvinnor och män 60–74 år / Bör erbjudas

• X-bunden adrenoleukodystrofi/ Nyfödda pojkar/ Bör inte erbjudas

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/
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Standardiserade vårdförlopp 

Nytt SVF för införande under 2022 

SVF för myeloproliferativ neoplasi fastställdes den 11 

januari 2022. Regionerna har i uppdrag att införa det och 

börja rapportera under 2022. Inklusion och ledtider 

kommer att följas på nationell nivå från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ändringar i SVF 2022

• Neuroendokrina buktumörer, 

• Tjock och ändtarmscancer, 

• Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Ledtids- och inklusionsändringar som träder i 

kraft 1 juli 2022

• Neuroendokrina buktumörer: Avslutsalternativet Ingen 

ytterligare åtgärd är tillagt med ledtiden 35 

kalenderdagar. Koden finns sedan tidigare men har inte 

beskrivits som en behandlingskod. 

• Tjock- och ändtarmscancer: Ledtiden från Beslut 

välgrundad misstanke till start av första behandling 

kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling och 

behandling, annan förlängd från 39 till 46 dagar (från 53 

till 60 dagar för utökad utredning). 

Mer info här

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/andringar/


Sydöstra sjukvårdsregionen

Samordnade remisser under handläggning

Socialdepartementet

Europaparlamentets förordning om kvalitets-

och säkerhetsstandarder

• Ämnen av mänskligt ursprung
RAG Donation, mfl

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer

• Obesitas
RPO Endokrina sjukdomar mfl.

• ADHD och autism
RPO Psykisk hälsa

Socialstyrelsen Nationella rekommendationer 

och indikatorer

• Provocerad vulvodyni
RPO Kvinnosjukdomar och förlossning
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Preliminära Remisser 15 september 2022

Nationellt system för kunskapsstyrning

Vårdprogram
Område Hud:
• Svårläkta sår

Område cancer (alla är revisioner av tidigare versioner):
• Aggressiva B-cellslymfom
• Akut onkologi – Bilaga Trombos och blödning
• Binjuretumörer
• Kronisk myeloisk leukemi, KML
• Palliativ vård

Vårdriktlinjer
Område ögonsjukdomar:
• Infektiösa keratiter
• Handläggning av Opticus neurit
• Remiss efter synprövning vid 4-årskontrollen
• Lebers heriditära optikusneuropati, LHON

Vårdförlopp
• Bukspottkörtelcancer (reviderad) 
• Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna
• Matallergi
• Svårläkta sår

Andra kunskapsstöd

Min vårdplan cancer: 
• CNS (reviderad)
• Tjock- och ändtarmscancer (reviderad)
• Hudcancer (ny)
• Bukspottkörtelcancer (ny)



Sydöstra sjukvårdsregionen

Dagordning 13 sep 2022 kl. 13-16

13.00 Inledning, dagordning, SVN, RSL, årshjul, föregående anteckningar, 

återkoppling OECI, aktuellt om NHV, remisser, etc.

13.20 Status utifrån RPO handlingsplaner, inkl paus 

• RPO Cancersjukdomar

• RPO Hud- och könssjukdomar

• RPO Kirurgi och plastikkirurgi

• RPO Kvinnosjukdomar och förlossning 

• RPO Mag- och tarmsjukdomar

• RPO Njur- och urinvägssjukdomar

• RPO Rörelseorganens sjukdomar

14.30 Paus

14.45 Kartläggning av kompetensbehov

15.00 Former för samverkan RPO/KR

15.15 RSG Stöd för utveckling

15.45 Övrigt

16.00 Avslutning 



Sydöstra sjukvårdsregionenSydöstra sjukvårdsregionen

RPO Cancer

Handlingsplan 2022



Sydöstra sjukvårdsregionenSydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Sammanhållna vårdprocesser • Kartläggning av ledtider för delprocesser i cancervård i SÖRSR.

-Benchmarking av ledtider för patologi.

-Benchmarking av ledtider för radiologi.

• Workshops för utvalda diagnoser för att förbättra registrering, benchmarking och 

uppföljning.

Utrotning livmoderhalscancer 

Catch-up vaccination + screening 

av HPV för kvinnor födda1994-1998 

inom ramen för nationell studie

• Initiera samarbete med nationella gruppen.

• Organisera införande av studie i de tre regionerna

• Kartlägga behov av resurs, utbildning, lokaler, mm i de tre regionerna

• Ta fram och genomföra ev. utbildning

• .

Tarmcancerscreening planeras 

starta i SÖSR

• RÖ startar i sept/okt 2021

• RJL start feb 2022, RKL start sept 202.

• Fortsatt arbete i sjukvårdsregionalgrupp med ev. task-shifting, utbildning och inkludering av 

flera kohorter

Införande av Organiserad 

prostatatestning

• Pilot startar i Jönköping våren 2022

Barncancersatsning i SÖRS • Utveckling av kontaktsjuksköterskefunktion för barnca i SÖRS

• Resursförstärkning inom paramedicin BOND, klargöra struktur för teamsamverkan

• Regionala utvecklingsprojekt –stimulansmedel

• Implementering av nationella rutiner kring uppföljning och övergång till vuxenvård



Sydöstra sjukvårdsregionenSydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Införande av Min vårdplan cancer, 

digitalt via 1177

• Systematiskt införande med samverkan i SÖRS enligt nationell och sjukvårdsregional 

implementeringsplan

• Regionala och lokala arbetsgrupper i respektive diagnos skapas succecivt (urologi CNS, 

gyn, kolorektal, huvud- och hals) för att införa den digitala Min vårdplan på respektive 

klinik.

Införande av Patientöversikt 

Cancer (IPÖ)

• Nationella diagnoskoordinatorer stöttar implementering , klinikbesök.

• Arbetsgrupper bildas på kliniker för implementering

Följande diagnoser Melanom, Njure, Bröst, Lunga, Prostata, Myelom, CNS och Ovarial

Stödja driftsättning av Svenska 

strålterapiregistret i Sydöst

Förankra och vid behov ta fram regional struktur för SÖSR

Stödja driftsättning av 

Mammografiregister i Sydöst

Förankrat hos RAG radiologi. Sjukvårdsregionalgrupp formas för diskussion/förhandling med 

Sectra.

Prevention:

-Tobaks och alkoholfri operation

-Öka följsamheten till EU-kodex

mot cancer

-Ohälsosamma levnadsvanor

• Tillsammans med berörda aktörer i SÖRS följa upp implementering av tobaks- och 

alkoholfri elektiv cancer operation och cancerbehandling.

• Samverka med tex hälsokommunikatör och RPO hälsofrämjande för att sprida EU-kodex

mot cancer till befolkningen i sjukvårdsregionen

• Framtagande av nationell utbildning till hälso och sjukvårdspersonal om levnadsvanors 

betydelse under cancerbehandling. Tillsammans med representanter för 

cancerrehabiltering och andra aktörer i SÖRS sprida och stödja rutiner och arbetssätt kring 

levnadsvanor under och efter cancersjukdom.

Cancerrehabilitering • Stimuleringsprojekt för förbättrad cancerrehabilitering i varje region i SÖRS



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO 

hud- och könssjukdomar

Översikt handlingsplan 2022



Sydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Regional nivå

Teledermatologi Användning av teledermatologi och teledermatoskopi för remittering av 

patienter med misstänkt hudcancer. Kvalitetsindikatorer. Utvärdering av 

effekten.

Fortsatt arbete med att följa vissa kvalitetsindikationer med årlig rapportering 

och sammanställning.

Klart 2020

Årlig rapportering o 

sammanställning

Psoriasis Start för Regional arbetsgrupp Psoriasis RAG-pso i SÖSR

Mer jämlikvård utifrån målvärden i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret PsoReg (80%)

Delta i SoS arbete med att ta fram nationella Målnivåer

Implementering av Personcentrerade och Standardiserade Vårdförlopp och    

av de nya Målnivåer som publiceras maj 2022

RAG ej startat

MiraDry Forskningsstudie för permanent behandlingsmetod av axillär hyperhidros  

Studien pågår

Forskningsstudien

pågår, beräknas klar 

2022-23 

Venereologi Minskat nyinsjuknande i gonorré

Ökad följsamhet till SSDV:s rekommendationer för behandling av gonorré för 

att minska resistensutvecklingen

RCC Melanomprocessen

Nationellt vårdprogram Lymfom

Atopiskt eksem Nationellt kvalitetsregister för atopiskt eksem, SwedAD, 



Sydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Nationell nivå

Svårläkta sår, framförallt 

bensår

Jämlik vård för patientgruppen genom att delta i arbetet med utformning av 

nationella riktlinjer enligt RiksSårs strukturerade och kunskapsbaserade 

omhändertagande

Minskning av inadekvat antibiotikabehandling

Personcentrerad och sammanhållet vårdförlopp införs

NKK Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ett sammanhållet system för 

kunskapsbaserad vård med kliniskt stöd till primärvården vid patientkontakt 

Ansvariga Region Stockholm, representant från SÖSR till NAG-NKK  

NHV Nationell Högspecialiserad Vård (ersätter Rikssjukvård) Allvarliga 

Hudsjukdomar som kräver multidisciplinärt omhändertagande och  

slutenvårdsplatser. Sakkunniggruppens arbete klart, nu hos SoS, men 2022 

möjlighet för ansökan



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO KIRURGI och 

PLASTIKKIRURGI
Översikt handlingsplan/årsrapport



Sydöstra sjukvårdsregionen

Prioriterade 

förbättringsområden

Aktiviteter Tidplan Status Kommentar

Jämlik vård benign 

allmänkirurgi

Inventering av appendicit, elektiv gallkirurgi, kolecystit påbörjat av RPO mage tarm

Plastikkirurgi Inväntar uppdrag

PågårEj startat Klart



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Kvinnosjukvård och förlossning

Översikt handlingsplan 2022
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Prioriterade 

förbättringsområd

en

Aktiviteter Tidplan Status Kommentar

Patientsäkerhet Arrangera nationell bakjourskurs 2023 Plan datum mars 2023. 

Arbetsgrupp planerar

Arbeta med framskjuten vård Pågår. Utöka?

Analysera resultat av patientsäkerhetskulturmätningen och arbeta med 

utvecklingsområden. Plan för ny mätning 2023. 

Pågår

Medverka i projekt utrota cervixcancer Planeras för införande

Driva frågan om gemensamt kallelsesystem som är utformat utifrån vårdprogrammet 

för Cervixcancerprevention. 

Nytt kallelsesystem Ö-götland

klart

Verka för att bildlagringssystem för alla ultraljudsundersökningar införs även i region 

Jönköpings län

Driva och kravställa för införande av nytt obstetriskt journalsystem med tillhörande 

patientsäker ultraljudsmodul och koppling till Graviditetsregistret. Alternativt 

behöver en separat ultraljudsmodul integreras i det nya journalsystemet. 

?

Möte m Cosmic har varit.

Cosmic planerar auskultation

Kartlägga effekter och behov kopplat till den decentraliserade undervisningen för att 

främja forskning och motverka undanträngningseffekter

Implementera verktyg för att öka patienters möjlighet till egenvård och 

självbestämmande

Pågår.

Självtest GCK införs

Efterfråga verksamhetsnära stödfunktioner för att kunna utveckla användning av 

digitala verktyg

Omvärldsbevaka för att hitta goda exempel på lösningar för ökad patientdelaktighet.

PågårEj startat Klart



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Mag-tarmsjukdomar

Översikt handlingsplan för 2022



Sydöstra sjukvårdsregionen

Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Öka täckningsgrad och kontinuerlig 

registrering i SWIBREG - nationellt 

register för IBD
nr2
*erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt 

bästa kunskap i varje möte

Inleda regelbunden rapportering av täckningsgrad, grad av uppföljning och resultat för kvalitetsvariabler 

kvartalsvis till registeransvarig på respektive sjukhus från april 2020 och årsvis öppet från årsskiftet 

2020/21. 

Öka täckningsgrad genom informations- och utbildningsinsatser. Förhoppning att direktöverföring av 

lab-data och direktinmatning av patienter via 1177 skall leda till ökad täckningsgrad.

Implementering av nationellt

vårdprogram för IBD-vård respektive 

Levercirrosvård
nr 1-6
*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

Nationella vårdprogram utarbetas av NAG IBD respektive NAG Levercirros under ledning av NPO mag-

tarm och är klara hösten 2021. RAG IBD respektive levercirros implementerar vårdprogrammen och 

vårdförlopp.

Tillsätta RAG IBD respektive RAG 

Levercirros för arbete med 

implementering av nationella 

vårdprogram
nr 1-6 enligt ovan

RAG IBD och RAG Levercirros tillsätts våren 2022 för att utifrån nulägesanalysen göra en 

GAP-analys gentemot de nationella vårdprogrammen och påbörja implementeringsarbete på 

regionens sjukhus under 2022

Förbereder för implementering av 

nationellt vårdprogram för appendicit 

och gallstenssjukdom
nr 1-6
*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

Nationella vårdprogram utarbetas av NAG appendicitrespektive NAG gallstenssjukdom under ledning 

av NPO mag-tarm och är klara våren 2022 respektive hösten 2022. 

Förväntar oss samverkan med RPO Kirurgi och plastikkirurgi vid implementering i SÖSR

Pågår

Ej startat

Pågår

Pågår



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Njur- och urinvägssjukdomar

Översikt handlingsplan
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Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Starta RAG Njurmedicin NAG kronisk njursjukdom har arbetat fram nationella riktlinjer.

RAG njurmedicin har haft tre möten under våren och planerar för en regiondag i oktober.

Benign Urologi jämlik vård i SÖSR;

Starta gemensamma benigna 

processer 

Njurstensprocessen i SÖSR har möte varannan månad med uppdrag att bygga gemensamma 

mått och riktlinjer.

2020-08 startade en helt ny process i urologi. LUTS( nedre urinvägssjukdom), med uppdrag 

att bygga gemensamma mått och riktlinjer. Gruppen har haft tre möten under hösten. Enligt  

senaste protokoll i NPO har man plan att starta en NAG för LUTS.

Ordnat införande av PSA-test Gemensamt arbete i Sydöstra regionen. Under 2020 har beslut tagits att pilot ska starta i RJL. 

Projektgrupp är under uppbyggnad.

Optimering av operationsrobot Kartläggning av resursutnyttjande.

Projekt pågår i RJL där man undersöker patientnyttan, op-tid och kostnadseffektivitet vid vissa 

åtgärder inom njurkirurgin (nefrektomi).

Regionalt stöd för frågor kring 

cystinuripatienter

Önskemål om ett regionalt njurmedicinskt stöd för frågor kring cystinuripatienter.

Implementering av VP för kronisk 

njursjukdom

Organisering och implementering av vårdprogram för kronisk njursjukdom.

Tillgänglighet/transparens inom 

SÖSR

Utveckling av underlag och transparens avseende tillgänglighet till operation i SÖSR. 

Samsyn kring kodning av SVF-

flöden

Stödja arbetet med gemensam rutin för kodning av SVF-flöden.

PågårEj startat Klart



Sydöstra sjukvårdsregionen

RMPO rörelseorganens sjukdomar

Översikt handlingsplan 2022
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Förbättringsområde/patientlöfte Aktiviteter Status

Vårdprogram radiusfrakturer Nationellt vårdprogram är klart. Implementering höst 2021 som i huvudsak gäller 

bedömning och prioritering. Steg 2 kommer att innehålla utveckling av gipsteknik, 

arbetsterapi och röntgenbedömningar (dvs behövs samarbete med rehab och 

röntgen kliniker) 

Värdekompassen nya mätetal Värdekompassen uppdateras med siffror från VIS och övriga registerdata.

Frakturkjedja Implementera nationellt vårdprogram för sekundärprofylax vid osteoporosfrakturer. 

Kräver SÖSR samarbete mellan många specialiteter: ortopedi, endokirinologi, 

geriatrik, primärvård och klinisk fysiologi.

Digital ST utbildning Fortsatta utveckling av konceptet som gav mycket gott resultat under 2021

SÖSR långsiktig kompetensplanering Bristkompetensområder finns i SÖSR: knäprotesrevisioner och avancerat fotkirurgi 

i första hand. Behöver sjukvårdsregionalt perspektiv för kompetensplanering.

Interregionalt samarbete för tillgänglighet 

och jämlik vård

Forsättning av arbetet med att få optimalt utnyttjande av SÖSRs resurser för 

ortopedisk vård. Resurs- och kökartläggning är genomfört men man måste avvakta 

med beslut pga separata regionala processer som vi måste invänta utfallet av.

Triangelrevision Genomförande av triangelrevision av höftfrakturprocessen med fokus på 

rehabiliteringen startas 2022



Sydöstra sjukvårdsregionen

Dagordning 13 sep 2022 kl. 13-16

13.00 Inledning, dagordning, SVN, RSL, årshjul, föregående anteckningar, 

återkoppling OECI, aktuellt om NHV, remisser, etc.

13.20 Status utifrån RPO handlingsplaner, inkl paus 

• RPO Cancersjukdomar

• RPO Hud- och könssjukdomar

• RPO Kirurgi och plastikkirurgi

• RPO Kvinnosjukdomar och förlossning 

• RPO Mag- och tarmsjukdomar

• RPO Njur- och urinvägssjukdomar

• RPO Rörelseorganens sjukdomar

14.30 Paus

14.45 Kartläggning av kompetensbehov

15.00 Former för samverkan RPO/KR

15.15 RSG Stöd för utveckling

15.45 Övrigt

16.00 Avslutning 



Sydöstra sjukvårdsregionen

Kartläggning kompetensbehov

RPO Funktion Omfattning När uppstår 

behovet

Behov av delade tjänster

Rörelseorganens 

sjukdomar

Högspecialiserad 

fotkirurg

2-3 heltider Nu Nystartad RAG fotkirurgi, som första steg mot långsiktig plan 

att kompetensförsörja SÖSR med högspec fotkirurgi

Hud- och köns-

sjukdomar

Hudspecialist

laserverksamhet

Ca 5 Tveksamma till gemensamma resurser, svårt att få det att 

fungera. Bättre att patienten remitteras dit där kompetensen 

finns
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Dagordning 13 sep 2022 kl. 13-16

13.00 Inledning, dagordning, SVN, RSL, årshjul, föregående anteckningar, 

återkoppling OECI, aktuellt om NHV, remisser, etc.

13.20 Status utifrån RPO handlingsplaner, inkl paus 

• RPO Cancersjukdomar

• RPO Hud- och könssjukdomar

• RPO Kirurgi och plastikkirurgi

• RPO Kvinnosjukdomar och förlossning 

• RPO Mag- och tarmsjukdomar

• RPO Njur- och urinvägssjukdomar

• RPO Rörelseorganens sjukdomar

14.30 Paus

14.45 Kartläggning av kompetensbehov

15.00 Former för samverkan RPO/KR

15.15 RSG Stöd för utveckling

15.45 Övrigt

16.00 Avslutning 
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Former för samverkan RPO/KR

• efterfrågar resultat och analys utifrån sjukvårdsregionens patientlöften

• underlättar för programområdena att utföra sitt uppdrag

• bidrar med systemperspektiv i remissvar och förslag till förändringar

• stödjer implementering av bästa möjliga kunskap

• stödjer samverkan med samverkansgrupper, kvalitetsregister och 

forskning

• verkar för ökad patientmedverkan
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RSG Stöd för utveckling

Göran Henriks
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Övrigt

• Primärvårdsrepresentant!?

• Enligt SVNs årshjul ska information ges om Kunskapsrådet Kirurgi 

och cancer − återrapport årsplan och handlingsplan för år 2022. 

30/9 till SVN

• Ny modell och instruktion för handlingsplaner inför 2023 håller på att 

tas fram, i syfte att förenkla administrationen av handlingsplan och 

årsrapport. Mer information kommer inom kort
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www.sydostrasjukvardsregionen.se 


