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Sydöstra sjukvårdsregionen

Dagordning 15/11 2022
9.15 Inledning, Dagordning, aktuellt från SVN och RSL, 

årshjul, föregående anteckningar, status OECI, 

aktuella remisser

9.40 Nationell högspecialiserad vård

10.00 Preliminära handlingsplaner 2023

• 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

11.45 Reflektion ny modell för handlingsplan 

och uppföljning

12.00 Lunch

13.00 RSG Uppföljning och analys

13.20 RSG Digital utveckling och 

Designstudio

14.30 Övrigt inkl. kaffe

14.45 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

Regionsjukvårdsledningen 

27 oktober 2022 

Sammanfattande information



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nära vård – Patientens egenkraft och 

samskapande
• Om pågående arbete inom omställningen till nära vård. 

• Förslag till praktiska förutsättningar och nästa steg i arbetet presenteras. 

• En återrapport planeras till Samverkansnämnden i december.

Konklusion

RSL ställer sig bakom förslaget och önskar ta del av projektbeskrivningen när den är klar. 

RSL betonar vikten av tydlig kommunikation i samband med uppdrag där resurser ska 

avsättas för projekt, särskilt i de fall resurs ska avsättas utan att medel tillförs.



Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningens au

• Nominering till MPT-rådet för 2023 är klar. Återstår arbete med 

representant i rådets beredningsgrupp.

• Nytt samarbetsavtal för NPO processledare ska förtydliga att 

huvudregionen lånar ut resurs och ansvaret för arbetsgivare och 

arbetsmiljö

• NPO/RPO äldres hälsa byter namn till äldres hälsa och palliativ vård



Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden
Återkoppling från SVN 30 september där beslut fattades gällande:

• Läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen

• Remissvar nationella riktlinjer för vård och stöd vid obesitas

• Delårsrapport augusti 2022

• Rekommendation om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för 
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet från Sveriges Kommuner och 
Regioner

• Samverkansnämndens sammanträdesdagar 2023

RSL ser vikten av att definiera strategiskt viktiga frågor för sjukvårdsregionen under kommande 
mandatperiod. Fortsatt diskussion och förankring med RSL och regiondirektörerna.



Sydöstra sjukvårdsregionen

Kunskapsråd
• Kort återapportering från respektive kunskapsråd (KR) 

• Diskussion om skillnader i väntetider, ledtider i vårdförlopp, genomförda 
operationer och möjliga åtgärder för att minska skillnaderna.

Konklusion 

RSL ser behov av att fortsätta diskussionen ur ett flertal perspektiv. Se över och 
förtydliga mandatet hos KR och RPO, utveckla rollen som ledamot i KR samt 
bättre integrera samverkansstrukturen med linjeorganisationen. RSL AU får i 
uppdrag att se över och stärka struktur för stöd och ev. fadderskap till RPO.



Sydöstra sjukvårdsregionen

Högspecialiserad vård
• Aktuell information om NHV med anledning av identifierade 

verksamheter för potentiella uppdrag inom NHV och förslag till 
regional process när NHV utförs hos andra regioner. 

• Diskussion om fördelning av regionerna till NHV-enheter utanför 
sjukvårdsregionen. 

Konklusion

RSL tackar för informationen och betonar att ett gemensamt perspektiv 
ska vara utgångspunkt för nya samarbeten inom NHV. En återkoppling 
av arbetet ges till RSL vid ett kommande möte.



Sydöstra sjukvårdsregionen

Rekrytering till RSG HTA

Arbete med underlag om hur Centrum för utvärdering av medicinsk 

teknik (CMT) kan anlitas i analysarbetet. Detta ska utredas ytterligare.



Sydöstra sjukvårdsregionen

Gemensam data

• Slutrapport av förstudien Gemensam data

• Förslag till fortsatt process med gemensamt bedömningsforum, 

gemensamt beslutsforum, gemensam ingång för forskare och 

sammanhållet forskarstöd.

Konklusion

RSL ställer sig bakom förslaget till fortsatt process. RSL ger 

forskningsdirektörerna i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag.



Sydöstra sjukvårdsregionen

Kompetensförsörjning
• Statistik avseende bemanning, hyrpersonal och sjukfrånvaro i Sydöstra 

sjukvårdsregionen

• SKRs rekryteringsrapport Möt kompetensutmaningen

Konklusion

RSL konstaterar att ett bredare perspektiv än HR krävs i frågan och att det finns en styrka i att 
ta fram en strategi på sjukvårdsregional nivå för att möta kompetensutmaningen. I arbetet 
framåt är målbild, ledning och styrning samt förändrade arbetssätt viktiga utgångspunkter. En 
tydlig beskrivning av hur kompetensförsörjningsläget ser ut, dvs. var resurserna finns idag, och 
var i systemet som det råder brist på kompetens ska tas fram, detta för att ha ett underlag som 
möjliggör styrning av resurser och processer framåt. Som ett komplement ska HR djupa 
ytterligare i befintlig statistik ur ett flertal perspektiv. RSL avser att återkomma till frågan om 
kompetensförsörjning vid ett kommande möte.
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Långsiktig och hållbar arbetsfördelning

• Status för det gemensamma tillgänglighetsarbetet utifrån 

långtgående data för respektive region.

• Diskussion om möjligheter att ta ytterligare steg, ett tydligt uppdrag 

och mandat för KR att aktivt arbeta med väntetider, indikationer och 

resultat lyfts som en viktig förutsättning.

Konklusion

RSL ser positivt på arbetet och ett förtydligat uppdrag och mandat för 

KR.



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
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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 2022-09-13
• Inledning

– Återkoppling RSL och OECI

– Aktuellt inom NHV och aktuella remisser

• Status RPOs handlingsplaner 2022

Generella frågor

– Kompetensförsörjning

– Stöd med analys av resultat, o närmare koppling till IT

– Kodning och vikten av samsyn av indata  

• Kartläggning av kompetensbehov

Syftar till att identifiera i första hand avser resurser utöver 

ordinarie personal, som till exempel läkemedelsupphandlare

• Former för samverkan RPO/KR

Förslag att inför 2023 förlägga KRs möten mellan RSLs möten 

för att både fånga in frågor/information från RSL till KR och 

omvänt.

• RSG Stöd för utveckling

RSGs uppdrag är att vara till stöd för de regionala 

programområdena vad gäller förbättringskunskap och metodstöd. 

De områden som är prioriterade för 2022 är:

– nytta av vårdförlopp

– ledarskapsutveckling/program

– samverkan för innovation

• Övrigt, summering och reflektioner  

– Primärvårdsrepresentation?

KR inväntar besked om ny ledamot.

– Input till SVN och information om KR kirurgi och cancer

– Översyn av modell och instruktioner för handlingsplan och 

årsberättelse 2023 med fokus på kontinuerlig uppföljning istället 

för årsrapporter. Syftet är att minska administrationen runt 

handlingsplanerna och årsrapporten.
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Återkoppling OECI

• Akrediteringsansökan inskickad

• Just nu - Arbete med övergripande dokument, info på VC-möten, ledningsgrupper

• Heldag med fullt fokus på det cancercenter vi vill bygga tillsammans.
Mötet tar plats den 2/12 klockan 8-15 på Quality Hotell Ekoxen.
Mer detaljerad agenda kommer under nästa vecka, men fokusen på mötet är mål 
och vision för cancercentrumet. Svara senast 18/11
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Remisser 15 november 2022 Nationellt system för kunskapsstyrning

Vårdprogram
Barn och ungdomars hälsa:
• Långvarig smärta hos barn
• Obesitas hos barn och unga

Endokrina sjukdomar
• Hyperparatyroidism

Cancersjukdomar
• Hjärntumörer, (reviderat)
• Lungcancer, (reviderat)
• Trofoblast, (reviderat)

Vårdförlopp
• Traumatisk hjärnskada
• Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
• Ländryggsbesvär - utredning och behandling

Vårdriktlinjer
Ögonsjukdomar
• Korneala ektasier

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, 
mfl
• Lätt traumatisk hjärnskada vuxen
• Lätt traumatisk hjärnskada barn
• Medelsvår svår traumatisk hjärnskada vuxen



Sydöstra sjukvårdsregionen

Dagordning 15/11 2022
9.15 Inledning, Dagordning, aktuellt från SVN och RSL, 

årshjul, föregående anteckningar, status OECI, 

aktuella remisser

9.40 Nationell högspecialiserad vård

10.00 Preliminära handlingsplaner 2023

• 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

11.45 Reflektion ny modell för handlingsplan 

och uppföljning

12.00 Lunch

13.00 RSG Uppföljning och analys

13.20 RSG Digital utveckling och 

Designstudio

14.30 Övrigt inkl. kaffe

14.45 Avslutning 



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Cancersjukdomar 

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-11-11
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Prevention och tidig upptäckt Tarmcancerscreening • RÖ start höst 2021

• RJL start feb 2022 

• RKL start sept 2022

• Uppföljning i SveRiks

• Fortsatt arbete i sjukvårdsregionalgrupp med ev. 

task-shifting, utbildning och inkludering av flera 

kohorter

Hela SÖRS har nu startat screening

Prevention och tidig upptäckt Utrota livmoderhalscancer

Catch-up vaccination + screening 

av HPV för kvinnor födda1994-

1998 (nationell studie)

• Jkpg:v.45 2022

• RÖ: v.49 2022

• Kalmar: Januari 2023

Mål  70% deltagande

Prevention och tidig upptäckt OPT

Organiserad prostatacancertestning

• Jkpg: start Q1 2023

• Östergötland: projektledare har utsätts

• Kalmar projektledare ska utses

Cancerrehabilitering Införande av Min vårdplan, 

digitalt via 1177

Bedömning av rehabiliteringsbehov 

Användande av hälsoskattning –

implementeras tillsammans med 

MVP

• MVP Systematiskt införande med samverkan i 

SÖRS gemensam implementeringsplan

• MVP Q1 2023 Livmoderhals- och 

vaginalcancer, huvud- och halscancer, myelom

och lungcancer 

• MVP Planering för implementering 2023  

ALL(Barn), CUP/AOS och skelett och 

mjukdelssarkom 

Införda:Bröstcancer, peniscancer, 

prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer, 

tumörer i centrala nervsystemet, 

urinblåsecancer och äggstockscancer-

utvärdering pågår 

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering

Implementering av 

vårdprogrammet 

Stimuleringsprojekt för förbättrad 

cancerrehabilitering i varje region i SÖRS

Medicinsk Yoga RÖ

Bedömmarteam Kalmar

Jkpg samverkan region primärvård

Mars 2023



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Sammanhållna och effektiva 

vårdprocesser
Kartläggning av ledtider för

delprocesser i cancervård i 

SÖRS relaterat till SVF 

• Patologi, omtag 2023 Q1

• Radiologi, påbörjas 2023 Q1

Sammanhållna och effektiva 

vårdprocesser

SVF Mål: inkludering 70%, 

ledtid 80%

Alla patienter med cancer i 

regionen ska påbörja 

behandling inom fyra veckor 

(om inte SVF anger annat)

Workshops för att utveckla:

prostatacancerprocessen Q1-Q2 2023

Urinblåseprocessen, Q3-Q4 2023

Lungprocessen - ny processledare sökes

Hela SÖRS uppfyllde 

inkluderingsmålet sept 2022

Kunskapsstyrning:

Införande av Patientöversikt 

Cancer (IPÖ) Melanom, Njure, 

Bröst, Lunga, Prostata, Myelom, 

CNS och Ovarial

Alla patienter med cancer ska 

erbjudas diagnostik och 

behandling enligt Best 

practice

Samarbete med nationella koordinatorer, möte med 

alla processledare dec 2022

Jönköping onkologen pågår sedan 

2021

Kalmar onkologen start Q4 2022 flera 

diagnoser

Linköping onkologen (Melanom delvis)

Strålterapi Driftsättning av Svenska 

strålterapiregistret i Sydöst

Ny version av registret våren 2023,

följa upp förarbetet på strålenheten US inför driftstart

Kalmar

Jönköping

Östergötland planerar starta Q3 2023

Uppföljning Mammografi Driftsättning av 

Mammografiregister i Sydöst

Följa upp införandet i SÖRS

Uppföljning av implementering tillsammans med 

sjukvårdsregionalgrupp

Barn och unga Uppföljningmottagningen

(UFE)

Barncancer

Bemanning av UFE, samarbete med Primärvård

Utveckling av kontaktsjuksköterskefunktion  för 

barncancer i Sydöst

Stimulera regionala utvecklingsprojekt

Min vårdplan barn ALL

Palliativ vård (barncancer)



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Hud- och könssjukdomar

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-11-13
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Psoriasis • Få tillgång till jämlik vård

• Erbjuda behandling o 

uppföljning enligt bästa 

kunskap i varje möte

• Vara delaktig och 

välinformerad genom hela 

vårdkedjan

En nationell  arbetsgrupp finns, NAG-Psoriasis, med 

representanter fr SÖSR

Lokala arbetsgrupper på hudklinikerna med specifika 

psoriasismottagningar, läkar- o ssk-mottagningar  där 

riskfaktorer kopplade till levnadsvanor tas upp för att öka 

fokus på riskförebyggande åtgärder

- Öka täckningsgraden i kvalitetsregistret PsoReg

- Uppföljning av kvalitetsmått utifrån Socialstyrelsens 

föreslagna målnivåer

- Insättning av systemläkemedel enligt SSDV:s

riktlinjer

Rapport från PsoReg

Målnivåer i Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer

Svårläkta sår • Erbjudas kostnadseffektiv 

vård

• Få tillgång till jämlik vård

När vårdförloppet ”Svårläkta sår” godkänts 

påbörjas införandet med regional gapanalys

Implementering av Vårdprogram o Vårdförlopp 

liksom sammanlänkande med övriga 

sårvårdsförlopp såsom Venös sjukdom i benen-

varicer o venösa bensår och Diabetes fotsår

Gap analys

Atopisk dermatit • Få tillgång till jämlikvård

• Vara delaktig och 

välinformerad genom hela 

vårdkedjan

Införandet av SwedAD (kvalitetsregistret)

Gränssnittet mellan Primärvården och 

Specialistvården 

Riktlinjer om vilka patienter som ska 

behandlas med systembehandling

Rapport från nationellt 

kvalitetsregister SwedAD

Venereologi med 

inriktning gonorré

• Erbjudas behandling enligt 

bästa kunskap

Följa nationella rekommendationer  vid behandling 

och uppföljning av gonorré. 

Minska nyinsjuknande i gonorré

Minska resistensutveckling

Följa nyinsjuknandet i gonorre´

Kunskapsstöd NKK –
kunskapsbaserad vård med kliniskt 

stöd till primärvården 

• Erbjuda diagnostik, 

behandling och uppföljning 

enligt bästa kunskap 

Utse representant till NAG-NKK.

Implementering av kunskapsstödet i SÖSR  
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Sjukvårdsregionalt

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Teledermatologi • Bästa möjliga hälsofrämjande 

insatser för att korta 

väntetider, snabbare 

handläggning av hudtumörer

Användning av teledermatologi/teledermatoskopi

för remittering av patienter med misstänkt 

hudcancer. Kvalitetsindikatorer. Utvärdering av 

effekten.

Fortsatt arbete med att följa vissa 

kvalitetsindikationer med och sammanställning.

Följs upp årligen. Mäta

remissinflödet och 

handläggningstid med åtgärd 

(operation). Mäta melonomens 

tjocklek – tunnare melanom = 

bättre överlevnad

MiraDry • Patientnära forskning 

prioriteras i SÖSR

• Ta fram riktlinjer för upphandling av 

medicintekniska produkter 

• Forskningsstudie för permanent 

behandlingsmetod av axillär hyperhidros Ett 

sjukvårdsregionalt forskningssamarbete.

Utvärdering av behandlingsresultat
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RPO Kirurgi och plastikkirurgi

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2022-11-11
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Plastikkirurgi Inväntar uppdrag

Arbete med inventering av benign 

kirurgi samt hantering av malign 

övre GI-kirurgi i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Fortsatt kontakt och dialog med 

RPO mag- och tarmsjukdomar i 

Sydöstra sjukvårdsregionen kring 

diagnosgrupper som tangerar våra 

intressen.(Ex. appendicit, 

gallstenssjukdomar)

Arbete med inventering av benign 

kirurgi samt hantering av malign 

övre GI-kirurgi i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Jämlik vård benign allmänkirurgi Inventering av appendicit, elektiv gallkirurgi, 

kolecystit, påbörjad av RPO Mag-och 

tarmsjukdomar.
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

NAG Proktologi. Nominerat representant

NAG Bröstreduktionsplastik, 

Revidering av befintligt kunskapsstöd 

(Vårdprogram).

NAG Trauma

I samarbete med 

NPO Kirurgi och plastik-kir, 

NPO Akut vård, NPO PIVoT och NPO 

Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin.

Uppdrag att nominera

NAG Lipödem Nominering pågår
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

NAG Bukkirurgi sköra äldre

Införande av RAG 

Kolorektalkirurgi

Diskussion pågår



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Kvinnosjukdomar och 

förlossning

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2022-11-09
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat 

område 

och 

patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

• Säkerhetskultur

• Patient- och 

närstående-

medverkan i 

patientsäkerhets-

arbete

Få tillgång till 

patientsäker vård

Arrangera en nationell bakjourskurs Tidplan: Genomföra kursen under 2023

Status 221007: Bakjourkurs framtagen och planerad i mars 23 och 

annonserad och fullbokad

Arbeta med framskjuten vård Indikator och mål: Väntetid inom vårdgarantin

Status 221007: Aktivt arbete lokalt med väntelistor och vårdlotsar. 

I RPO har vi utökat samverkan gällande benign 

operationskapacitet mellan klinikerna

Analysera resultat av 

patientsäkerhetskulturmätningen och arbeta med 

utvecklingsområden. Plan för ny mätning 2023.

Status 221007: Genomförd och presenterat på klinikerna. 

Aktiviteter initierats per klinik utifrån resultatet. Sammanställning för 

alla kliniker ska presenteras. Psykologisk trygghet är ett tema som 

man arbetat vidare med. Planera för ny mätning vid sammatidpunkt 

2023.

Bevaka effekter och behov kopplat till den 

decentraliserade undervisningen för att främja 

forskning och motverka undanträngningseffekter

Status 221007: Viktigt att räkna in tidsåtgång som behövs för 

utbildning av studenter vid resursplanering av verksamheten.

Verka för att bildlagringssystem för alla gyn-

ultraljudsundersökningar införs även i region 

Jönköpings län.

Status 221007: Plan att det ska vara klart till sommaren 2023

Verka för att bildlagringssystem för kolposkopi införs 

även i region Jönköpings län

Status 221007: Tillagd i handlingsplanen



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat 

område 

och 

patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

• Säkerhetskultur

• Patient- och 

närstående-

medverkan i 

patientsäkerhets-

arbete

Få tillgång till 

patientsäker vård

Erbjudas 

kostnadseffektiv 

vård

Medverka i projektet ”Utrota cervixcancer”. 

Tidplan: start 2022, genomförande och avslut under 

2023.

Indikatorer: 

Antal vaccinerade 

Hörsamhet självprov

Utfall HPV

Status 221007: Under uppstart

Implementera verktyg för att öka patienters möjlighet 

till egenvård och självbestämmande.

Status 221007: Ex på verktyg som används: Blodsockermätare 

och blodtrycksmanchetter för gravida.

Självtester HPV

BB Hemma

Healthy Mom

Tät.nu 

Efterfråga verksamhetsnära stödfunktioner för att 

kunna utveckla användning av digitala verktyg.

Status 221007: Behov av samordning i SÖSR av IT-frågor och 

helst en utsedd resurs som kontaktperson för Kvinnosjukvården. 

Lokalt på klinikerna bör utsedd ansvarig finnas för samordning av 

IT-frågor.

Omvärldsbevaka för att hitta goda exempel på 

lösningar för ökad patientdelaktighet.

Status 221007: Exempelvis SKRs arbete med överenskommelsen 

om Kvinnors hälsa.

Användning av levande bibliotek i RPO, eventuellt en representant 

med på del av RPO-möte för dialog.

Samordning av uppdatering och inköp av 

medicinteknisk utrustning

Ny aktivitet i handlingsplan 2023



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat 

område 

och 

patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

• Säkerhetskultur

• Patient- och 

närstående-

medverkan i 

patientsäkerhets-

arbete

Få tillgång till 

patientsäker vård

Säkerställa operationsutrymme för canceroperationer 

inom SÖSR

Indikator och mål: Väntetider enligt SVF

Status 221007: Aktivitet tillagd i handlingsplanen. Köerna har ökat 

pga minskat op-utrymme på US.

Få igång RAG Gynonkologi Status 221007: Nystartad under 2022 och behöver hitta 

arbetsformer och leverera kvalitetsrapport under 2023

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.

Status 221007: End of life 2025 för Obstetrix. 

Visning av Comic birth har inte levt upp till behoven. Nu kommer 

systemutvecklarna ut till klinikerna för att lyssna in behoven.

Driva frågan om gemensamt kallelsesystem som är 

utformat utifrån vårdprogrammet för 

Cervixcancerprevention

Status 221007: Östergötland startar förstudie för att gå in i HKS. 

Kontakter är etablerade med Jönköping och Kalmar med målbild 

att samordna systemet.

Implementering och 

uppföljning av 

nationella 

kunskapsstöd 

Erbjudas 

diagnostik och 

behandling och 

uppföljning enligt 

bästa kunskap i 

varje möte

Fostermedicin, 

Induktion v.41+0

Blödningsrubbningar

Status 221007: Tillagd handlingsplanen



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Mag- och tarmsjukdomar

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-11-14



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

IBD Öka täckningsgrad och 

kontinuerlig registrering i 

SWIBREG - nationellt register

för IBD
nr2
*erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning 

enligt bästa kunskap i varje möte

Regelbunden rapportering av täckningsgrad, grad av 

uppföljning och resultat för kvalitetsvariabler halvårsvis 

med speciell rapport för sjukhusen inom SÖSR. 

Öka täckningsgrad genom informations- och 

utbildningsinsatser. Direktöverföring av lab-data och 

direktinmatning av patienter via 1177. Uppgift för RAG 

IBD att arbeta för ökad registrering inom SÖSR.

IBD och Levercirros 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

Implementering av Nationella vårdprogram för

IBD respektive Levercirros påbörjas av RAG IBD 

resp levercirros under våren 2023.

IBD och Levercirros Tillsätta RAG IBD respektive RAG 

Levercirros för arbete med 

implementering av nationella 

vårdprogram

nr 1-6 enligt ovan

RAG IBD och RAG Levercirros tillsätts hösten

2022 för att påbörja implementeringsarbete av de 

nationella vårdprogrammen.

IBD och Levercirros Förbereder för implementering 

av nationellt vårdprogram för 

appendicit och gallstenssjukdom
nr 1-6 enligt ovan

Nationella vårdprogram utarbetas av NAG

appendicit respektive NAG gallstenssjukdom under 

ledning av NPO mag-tarm och är klara våren 2023. 

Diskussion oss samverkan med RPO Kirurgi och 

plastikkirurgi vid implementering i SÖSR



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Njur- och urinvägssjukdomar

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-11-08



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Nedre urinvägar Jämlik vård:

Starta gemensamma benigna 

processer för Urologi, SöSR

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.

Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:

Hälsofrämjande insatser och 

välfungerande screening-

program:

Ordnat införande av OPT,

organiserad prostatacancer-

testning

Gemensamt arbete i Sydöstra regionen. Under 

2020 har beslut tagits att pilot ska starta i RJL. 

Projektgrupp är under uppbyggnad. Pilotstart våren 

2023 i RJL.

Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:

Regionalt stöd för frågor kring 

cystinuripatienter

Önskemål om ett regionalt njurmedicinskt stöd för 

frågor kring cystinuripatienter.

Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:

Implementering av VP för 

kronisk njursjukdom

Organisering och implementering av vårdprogram 

för kronisk njursjukdom.

Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:

Jämlik vård:

Tillgänglighet/transparens inom 

SÖSR. 

Utveckling av underlag, kvalitet och transparens 

avseende tillgänglighet till operation i SÖSR. 

Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Samsyn kring kodning av SVF-

flöden och benign kirurgi

Stödja arbetet med gemensam rutin för kodning av 

SVF-flöden.
Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:

Hur blir vi attraktiva som 

arbetsplats?

Vår största utmaning är att rekrytera och behålla 

vårdpersonal. 

Metod:

Kvalitetsindikator:

Målvärde:

Resultat:

Digitalisering

Forskning Plattform för vilken forskning som pågår

Jämlik vård

Gemensamma riktlinjer för 

införande av nya läkemedel

Implementering av vårdprogram 

för stensjukdom i övre 

urinvägarna.



Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Rörelseorganens sjukdomar

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-10-28



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Uppskjuten vård och 

tillgänglighet ur SÖSR 

perspektiv, strävan efter jämlik 

vård

Analys av volymen uppskjuten vård och försök till 

prognos.

Individuella lösningar mellan olika kliniker inom 

SÖSR.

Pågår, 

Värdekompassen 2.0 Ny värdekompass med relevanta indikatorer 

att använda för fortlöpande förbättringsarbete 

och som en hjälp i klinikernas 

kvalitetskontroll. Ett drygt tiotal indikatorer där 

arbetet med insamling och analys fördelas på 

alla 3 regioner.

Pågår, första versionen klar Q2 2023

Triangelrevision Höftfraktur med 

fokus på Rehabprocessen

Triangelrevisionsmetodik, utbildning. Klart Q3 2023 – Q1 2024

RAG Fotkirurgi

RAG Knäkirurgi

Uppstart 2022

Planerad uppstart 2023

NPO Fortsatt arbete med 

vårdprogram och dess 

Radiusfrakturer, Tumbasartros, 

Artrossjukdomar, Framfotsbesvär, 

Ländryggsbesvär

Pågår.

Andreas Meunier omvald som NPO 

representant
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Resultat

Värdekompassen 2023 
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Utmaningar

Den uppskjutna vården i SÖSR är väsentligen jämt fördelad och vi ser litet utrymme till förflyttning av 

större patientgrupper, vi ser individuella lösningar i begränsad omfattning och ett behov av att skapa ett 

nätverk för kommunikation och inventering av resurser (T ex. RAG)
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Dagordning 15/11 2022
9.15 Inledning, Dagordning, aktuellt från SVN och RSL, 

årshjul, föregående anteckningar, status OECI, 

aktuella remisser

9.40 Nationell högspecialiserad vård

10.00 Preliminära handlingsplaner 2023

• 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

11.45 Reflektion ny modell för handlingsplan 

och uppföljning

12.00 Lunch

13.00 RSG Uppföljning och analys

13.20 RSG Digital utveckling och 

Designstudio

14.30 Övrigt inkl. kaffe

14.45 Avslutning 
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Övrigt

Datum 2023 

vecka datum klockslag form ämne RSLs möten
– för kännedom

v.9 1 mars 08.30-12.00 digitalt Handlingsplan 2023 etc 15 februari

v.19 8 maj 09.00-15.00 fysiskt Årsrapport 2022 5 april 
och
25 maj

v.39 25 september 08.30-12.00 digitalt Status 12 september

v.46 15 november 08.30-12.00 digitalt Prel handlingsplaner 
2024

26-27 oktober 
och 
30 november
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www.sydostrasjukvardsregionen.se 


