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Dagordning
• Inledning 

Ny deltagare, Catrin Furuhjelm RPO barn- och ungdomars hälsa

Kunskapsstyrningsorganisationen (SVN, RSL) kunskapsrådens uppdrag, årshjul

• Föregående anteckningar
KR_halsaochrehabilitering_20220913_anteckningar.pdf (sydostrasjukvardsregionen.se)

• Aktuellt från RSL 

• Aktuella remisser
Samordnade remissvar - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se)

• Nationell nivåstrukturering
Nationell högspecialiserad vård - Sydöstra sjukvårdsregionen (sydostrasjukvardsregionen.se)

• Forskning

• Personal

• Handlingsplan 2023

• Nästa möte 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/wp-content/uploads/2022/09/KR_halsaochrehabilitering_20220913_anteckningar.pdf
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/samordnade-remissvar/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/nationell-hogspecialiserad-vard/
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Samverkansnämnden, SVN

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens 

politiska organ. Nämnden består av tre 

företroendevalda och tre ersättare från vardera 

region. Ansvaret för ordförandeskap och 

sekreterare roterar mellan regionerna i 

tvåårsperioder.

Uppdrag

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

Regionsjukvårdsledningen, RSL

• Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till 

samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut 

om gemensam verksamhet och samverkan. 

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, 

samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, 

produktion, utveckling och ekonomi.

• Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas 

med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. 

Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar 

mellan regionerna i tvåårsperioder.

Handlingsplaner och årsrapporter

Sjukvårdsregionens programområden gör årliga 

handlingsplaner utifrån de nationella programområdenas 

verksamhetsplaner, sjukvårdsregionens patientlöften och 

identifierade utvecklingsbehov. Programområdena rapporterar

kontinuerligt sitt arbete i de fyra kunskapsråden och gör en 

årlig sammanställning till Regionsjukvårdsledningen och 

Samverkansnämnden.
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Regionala kunskapsråd, KR

• De fyra kunskapsråden samordnar 

och följer upp arbetet i de regionala 

programområdena (RPO) på 

uppdrag av 

regionsjukvårdsledningen.

• Kunskapsråden bemannas med 

representanter från regionernas 

ledningsfunktioner och ordförande i 

ingående programområden.
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Uppdragsbeskrivning Kunskapsråd
Utgångspunkt i Patientlöften

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.
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KRs uppdrag

• efterfrågar resultat och analys utifrån sjukvårdsregionens patientlöften

• underlättar för programområdena att utföra sitt uppdrag

• bidrar med systemperspektiv i remissvar och förslag till förändringar

• stöder implementering av bästa möjliga kunskap

• stöder samverkan med samverkansgrupper, kvalitetsregister och forskning

• verkar för ökad patientmedverkan 
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• Möten för RSL och 

SVN bokas inför 

kommande år

• SVN delårsrapport 08 

redovisas

• Löpande arbete

• RPO preliminär 

handlingsplan lämnas 

till KR

• SVN beslutar om årlig 

överenskommelse, 

priser och ersättningar

• Löpande arbete

• RPO handlingsplan 

publiceras

• RPO årsrapport 

redovisas

• SVN årsredovisning 

redovisas

• Löpande arbete

• KR ordf. redovisar 

årsrapport till RSL och 

SVN

• Löpande arbete

Q1

Q2

Q4

Q3

Löpande arbete i RPO:

• Lämna synpunkter på 

nationella vårdförlopp, 

vårdprogram och vårdriktlinjer 

– fyra remissomgångar/år

15 feb, 15 april, 15 sep, 15 nov

• Lämna förslag till samordnade 

remissvar

• Nominera representanter till 

nationella grupper

• Följa upp patientlöften

• Analysera gap 

• Bevaka omvärld

• Lämna underlag till 

ansökningar om 

högspecialiserad vård
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Länkar till sidor med mer information

• Kunskapsrådets webbsida

• kunskapsstyrningvard.se

• Prenumerera på nationella nyheter om kunskapsstyrning

https://sydostrasjukvardsregionen.se/kunskapsrad/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/omvarakunskapsstod/personcentreradeochsammanhallnavardforlopp.55829.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/prenumererapanyheter.56589.html


Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen 

27 oktober 2022 

Sammanfattande information
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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Rekrytering till RSG HTA

Arbete med underlag om hur Centrum för utvärdering av medicinsk 

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

Länk till mötesanteckningar och bilagor från RSLs 

möten

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/motesanteckningar-2020/
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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
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Remisser, period Q4, 15 nov 

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

Område Typ Ansvarigt RPO/RSG Deadline Remissnivå

KOL Vårdförlopp Alla 24 jan RSL stab

Traumatisk hjärnskada Vårdförlopp Alla 24 jan RSL stab

Ländryggbesvär Vårdförlopp Alla 24 jan RSL stab

Hjärntumörer
Vårdprogram, 
revidering

RPO Cancersjukdomar 1 feb RPO

Lungcancer
Vårdprogram, 
revidering

RPO Cancersjukdomar
1 feb RPO

Trofoblast
Vårdprogram, 
revidering

RPO Cancersjukdomar
1 feb RPO

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html


Sydöstra sjukvårdsregionen

Område Typ Ansvarigt RPO/RSG Deadline CS Remissnivå

Långvarig smärta hos barn Vårdprogram RPO Barn och ungdomars hälsa 1 feb RPO

Obesitas hos barn och unga Vårdprogram, RPO Barn och ungdomars hälsa 1 feb RPO

Hyperparatyroidism Vårdprogram Endokrina sjukdomar 1 feb RPO

Lätt traumatisk hjärnskada 
barn

Vårdriktlinje
RPO Rehabilitering, habilitering 
och försäkringsmedicin

1 feb RPO

Lätt traumatisk hjärnskada 
vuxen

Vårdriktlinje
RPO Rehabilitering, habilitering 
och försäkringsmedicin

1 feb RPO

Medelsvår svår traumatisk 
hjärnskada vuxen

Vårdriktlinje
RPO Rehabilitering, habilitering 
och försäkringsmedicin

1 feb RPO

Korneala ektasier Vårdriktlinje RPO Ögonsjukdomar 1 feb RPO
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Mötestider 2023

1 mars kl. 8.30 – 12.00

8 maj kl. 9 – 15 fysiskt möte

25 september kl. 8.30 – 12.00

15 november kl. 8.30 – 12.00



Kartläggning kompetensbehov
(från förra mötet - 20220913)

RPO primärvård: ser inget behov av gemensam rekrytering eller 
gemensamma tjänster

RPO hälsofrämjande: för oss handlar en hel del om att hitta 
samverkansstrukturer i ex olika RAG där vi jobbar med olika områden. 

Något som vi skulle önska att vårt kunskapsråd (och kanske hela 
kunskapsstyrningen inom SÖSR) delade på är en hälsoekonom. 

Om vi ska tänka lite snävare utifrån ett av våra områden, ex kring 
vårdprogram för ohälsosamma levnadsvanor och kommande 
vårdförlopp. så skulle vi under nästkommande år behöva gemensamma 
resurser med: ämnes- kommunikation- webbutbildningskompetens. 



RPO Hälsofrämjande

Handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-10-27



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Nationellt vårdprogram och 

vårdförlopp levnadsvanor

Vårdprogram levnadsvanor

Patientlöften:
• 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

• Delar med oss till varandra om implementering, 
metoder och regionala stödprocesser för VP.

• RÖ har tagit fram ett regionalt VP med stödstruktur 
(processkartor, webb-utb, kunskapsunderlag mm) 
utifrån det nationella som de andra länen kommer få 
ta del av.

Återkommande under året via RPO-möten. 
Mailades och extra möten vb.

Fortsatt utveckla riktade 

hälsosamtal

Patientlöften:
• 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

• Delar med oss till varandra om regionala 
processer. kopplade till riktade hälsosamtal 

• Fortsätta samverkan kring metodstöd.

Återkommande under året via RPO-
möten. Mailades och extra möten vb.



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Samverka med andra RPO ex 

primärvård kring det utökade 

befolkningsansvaret

Patientlöften:
• erbjudas bästa möjliga 

hälsofrämjande insatser

Pågår under hela 2023
• Delar med oss till varandra om regionala 

processer.
• Kontakt med andra RPO under våren 2023 för 

att skapa dialog kring detta och om möjligt 
identifiera gemensamma utvecklingsinsatser.

Återkommande under året via RPO-
möten. Mailades och extra möten vb.

Hälsan spelar roll
Kurser som vänder sig till boende med 
LSS insats. Med syftet att påverka 
levnadsvanor för att uppnå en god 
hälsa.

Patientlöften
• vara delaktig och välinformerad 

genom hela vårdkedjan
• erbjudas bästa möjliga 

hälsofrämjande insatser

Utbildningsinsatser under 2023
• Kurser för de som ska utbilda ( resurser från 

regionerna) utbildare
• Kurser för deltagare (LSS boende)
• Kurser för de (personal på LSS boende)som ska

utbilda deltagare (ev redan hösten 2022)

• Återkommande under året via RPO-
möten. Mailades och extra möten vb.

• Utvärdering via enkäter till deltagare.

Nationellt vårdprogram och 
vårdförlopp levnadsvanor

Alkohol- och tobaksfri operation

Patientlöften:
• 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

Uppföljning våren 2023
• Omtag i implementeringen

(informations/kommunikationsinsats till 
vårdverksamheterna)

• Erfarenhetsutbyte mellan regionerna. 
• Översyn av frågorna i remissen för Kalmar och 

Jönköping. 
• Förbättringsarbeten utifrån gapen som 

framkommit i framtagen rapport. 

• Återkommande under året via RPO-
möten. Mailades och extra möten vb.

• Via  ex enkäter och vårddatalagret



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Fler RAG och vidareutveckla de 

vi redan har igång

Patientlöften:

• 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

Pågår under hela 2023

• Identifiera vilka samarbeten som behöver vara 
en RAG.

• Starta fler RAG vb, ex hälsosamma matvanor
• Fortsatt utveckling av de som finns
• Skapa struktur för hur uppföljning ska ske till 

RPO.

Återkommande under året via RPO-
möten. Mailades och extra möten vb.



RPO Rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin

Handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2022-11-21



Nationellt insatsområde Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Traumatisk hjärnskada 

Generisk modell för 

rehabilitering och delar av 

försäkringsmedicinskt arbete 

Implementera generisk modell rehabilitering

Trauma - multitrauma 

Övergång till vuxensjukvård 

för barn och ungdomar inom 

habilitering 

RAG habilitering har representanter i NPOs

NAG rörande detta ämne. En riktlinje ska 

arbetas fram och väntas bli färdig under 2023. 

Försäkringsmedicinskt 

kunskapsstöd och

ledningssystem 



Nationellt insatsområde Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Område Rehabilitering

Vidareutveckla struktur för 

kommunikation och infrastruktur

• Erbjudas diagnostik, behandling 

och uppföljning enligt bästa 

kunskap i varje möte

• Få tillgång till jämlik vård

• Få tillgång till patientsäker vård

Arrangera en nätverksträff för chefer och 

verksamhetsutvecklare inom 

rehabiliteringsområdet.

Stötta skapta regionala arbetsgrupper för 

omsättning av PSVF/NAG.

Skapa och tydliggöra infrastruktur för spridning 

av kunskap bland annat via digitala verktyg.

Skapa kommunikationsplan.

Forskning och utveckling

• Erbjudas vård sin är 

lättillgänglig för kontakt, 

bedömning och besök

• Erbjudas diagnostik, behandling 

och uppföljning enligt bästa 

kunskap i varje möte

• Få tillgång till jämlik vård

Inventera pågående forskningsarbeten inom 

rehabiliteringsområdet i 

Sydöstrasjukvårdsregionen. Utveckla 

samverkan med regional samverkansgrupp 

Forskning life science

Utvecklingsprogram i förbättrings- och 

implementeringskunskap Framtidens 

rehabilitering är nära 3

Implementera första linjens digitala vård 

(FLDV) inom rehabiliteringen i SÖSR

Sjukvårdsregionalt 

nivåstruktureringsarbete

• Få tillgång till jämlik vård

• Få tillgång till patientsäker vård

Skapa en handlingsplan



Nationellt insatsområde Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Område Försäkringsmedicin

Utvärdera och utveckla Strukturerat 

arbetssätt i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen

Har en studie på som pågår

Webbutbildning i rehabkoordinering

Resultatet från EST-projektet ”Koll 

på förmåga stöd till förändring” 

tillvaratas



Nationellt insatsområde Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Område Habilitering

Nätverk 

• Få tillgång till jämlik vård

Nätverksträff där samtliga chefer och 

verksamhetsutvecklare i habilitering inom vårt 

RPO träffas är igång digitalt. Hade ett fysiskt 

möte under 2022 och planerar ett fysiskt möte 

maj 2023 med tema att leda i förändring. 

Lika vård

• Få tillgång till jämlik vård

En tillsatt arbetsgrupp med representanter från 

varje region. Arbetsgruppen har tagit fram ett 

gemensamt informationsmaterial som riktar 

sig till patient som barn, som ungdom och som 

vuxen. Materialet är skrivet på ett lättförståeligt 

sätt, översatt till flera språk och bildspråk. 

Materialet har implementerats i de tre 

regionerna. En uppföljning av hur det används 

sker under december månad 2022. Fortsatt 

projekt är att ta fram material till de som möter 

patienter med IF, ett projekt som fortgår under 

2023. 

Digitalisering 

• Erbjudas vård som är lätt 

tillgänglig för kontakt, 

bedömning och besök

• Få tillgång till jämlik vård 

Nätverksträff där samtliga chefer och 

verksamhetsutvecklare i habilitering inom vårt 

RPO bjuds in. Tema: Digitalisering inom 

Habilitering. Nätverksmöte har skett och ett 

nytt är planerat till maj 2023. 



RPO Äldres hälsa och Palliativ vård 
Handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2022-11-21

Ordf: Ulrika Stefansson ulrika.stefansson@rjl.se



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Kognitiv svikt/

Demenssjukdom

Rätt diagnos, behandling och 

uppföljning
Erfarenhetsutbyte och lära av varandra

Stödja införande av vårdförlopp

Ökad samverkan mellan lokala aktiviteter som 

pågår. 

• Antal utredningar, basal och 

utvidgad

• Utredningstider basal

• Utredningstid utvidgad 

• Antal uppföljningar 

God läkemedelsbehandling
Erfarenhetsutbyte och ökad samverkan mellan 

lokala aktiviteter som pågår • Ökad användning av 

demensläkemedel vid Alzheimers 

sjukdom

• Minskad användning av antipsykotiska 

läkemedel

• BPSD-registret  - ökad användning

Ökad kompetens Lokala aktiviteter för spridning till medarbetare: 

Demens ABC och Demens ABC+

Ökad samverkan mellan lokala aktiviteter som pågår

• Antal som genomgått utbildning



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

God palliativ vård God palliativ vård oavsett diagnos.

Ökat antal personer med icke-

onkologisk sjukdom får tillgång till 

palliativ vård.

Erfarenhetsutbyte och lära av varandra

Vara stöd

Stödja införande av vårdförlopp

Ökad samverkan mellan lokala aktiviteter som 

pågår

Antal personer med icke-onkologisk 

sjukdom som får tillgång till palliativ vård.

Palliativ vård med god kvalitet Palliativa veckan i samverkan Indikatorer Svenska Palliativregistret.

Fokus på:

• Brytpunktssamtal 

• Validerade smärtskattningsinstrument 

används

• God munhälsa

Kompetens Utifrån identifierade gemensamma gap starta 

Lärande nätverk i samverkan med RCSO 

Ökad samverkan mellan lokala aktiviteter som 

pågår



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Skörhet Äldre med skörhet får förebyggande 

insatser, vård och omsorg anpassade 

till behov

Erfarenhetsutbyte och lära av varandra

Spridning av Clinical Frailty Scale, CFS

Utreda behov av gemensamt eller lokala arbetssätt; 

akutflöde äldre. Samverkan med RPO Akut vård 

och RPO Primärvård

Användande Clinical Frailty Scale, CFS

Nära vård Erfarenhetsutbyte och lära av varandra

Beskriva och säkra lokala strukturer
Påverkbar slutenvård

Återinskrivningar inom 30 dagar

Levnadsvanor

Erfarenhetsutbyte och lära av varandra

Beskriva och säkra lokala strukturer

Äldres psykiska hälsa Erfarenhetsutbyte. Beskriva, utreda behov av 

gemensamt eller lokala arbetssätt.

Lära av varandra

Seniormedverkan Beskriva och säkra lokala strukturer.

Bollplank till RPO

Gemensam data Gemensamma analysmöjligheter som stöd i 

utvecklingsarbete



Antal utredningar Demens

Utvidgad Basal

Källa: SveDem



Utredningstid Demens

121

17

54
51

0

50

100

150

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tom
30/9

Utredningstid median Primärvård

Utredningstid primärvård Östergötland

Utredningstid primärvård Kalmar

Utredningstid primärvård Jönköping

Utredningstid primärvård Riket

BasalUtvidgad

Källa: SveDem



Palliativ vård- helheten

Riket

Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Östergötland

Källa. Svenska palliativregistret



Onkologiska resp icke onkologiska diagnoser palliativ vård

Riket Hjärtsjukdom, 

lungsjukdom, stroke, diabetes

Riket, onkologiska 

diagnoser
Riket Kognitiv svikt

Källa. Svenska palliativregistret



Nära vård: Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård 65+ / 100 000

Källa: Vården i siffror



Nära vård: Andel oplanerad återinskrivning inom 30 dagar 65+ 

Källa: Vården i siffror



Utmaningar

• Data från kvalitetsregister pga låg täckningsgrad

• Lokalt – sjukvårdsregionalt?

• Kontinuitet i gruppen



Vad går bra just nu?

• Erfarenhetsutbytet

• Samverkan kompetensutveckling



• Kompetensutveckling

•

• Forum Geriatrikum: 10 digitala föreläsningar per år
Deltagare 75-100 deltagare/gång Jönköping, Kalmar, Östergötland

• Osteoporos och fall

• Äldre och läkemedel

• Bemötande och omvårdnad av den geriatriska patienten/brukaren

• Fall

• Vårdprevention, Senior alert

• Sömn och äldre

• Tillgänglighet i samhället

• Dans som en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för äldre

• Utemiljö, fritid 
Att bli sjuk när man är äldre

• Nutrition

• Yrsel

• Uppdragsutbildning Linnéuniversitetet i Kognitiv svikt/Demens 

• Målgrupp sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter 



RPO Psykisk hälsa

Översiktlig handlingsplan för 2023

Uppdaterad: 2023-11-17



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Vård-och 
insatsprogram

Kunskapsstyrning och 
samverkan
nr 2 erbjudas diagnostik och 
behandling och uppföljning enligt 
bästa kunskap i varje möte
nr 4 jämlik vård

Samverka i utkommunicering av VIP, utveckla lanseringssida 

Sprida och stödja implementering av PSVF ångest/depression 
samt PSVF självskada genom remissprocesser och dialoger. 

Resurssätta aktuella NAG 

Genomföra samordnande aktiviteter kopplat till slutbetänkande 
SOU 2020:08, SOU 2022:01 samt kommande nationell strategi för 
psykisk hälsa och suicidprevention. 

Följa pilotprojekt delat beslutsfattande och vid behov arbeta för 
spridning i hela sydöstra. 

Undersöka förutsättningar för samverkan och lärande  
kopplat till suicidpreventivt arbete

Alla regioner har en strategi för hur 
information och implementering av vård-
och insatsprogrammen ska gå till i den 
egna regionen. 

Länens kommuner har i 
samverkansorgan/nätverk tagit beslut 
om att delta i implementeringen av vård-
och insatsprogram.

Samsjuklighetsreformen – en 
nära, samordnad vård-och 
omsorg
Nr 4 Jämlik vård

Delta i och driva remissprocess kring remissvar. 

Kunskapsutbyte kring befintliga integrerade verksamheter 

Undersöka möjligheter till strategiska beslut rörande samverkan 
mellan huvudmännen. 

Samverkan med RPO primärvård. 

Nationella riktlinjer 

ADHD och autism

Sätta samman arbetsgrupp för att undersöka möjligheter till 
gemensamhet i utvecklingsarbete.



• Specialistpsykiatrin



Nationellt 
insatsområde

Prioriterat område 
och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Digitalisering och strukturerad 

vårdinformation
Nr 2 erbjudas diagnostik och behandling och 

uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte

Nr 6 få tillgång till patientsäker vård

RAG

Kunskapsutbyte om digitala 
arbetsmetoder, ställningstagande till 
genomförande av konferens. 

Regelbundet deltagande på RPO AU samt RPO 
sammanträden. Vid behov samverka med övriga 
RPO och RSG. 



Resultat

- God samverkan och dialoger vid gemensamma remissvar - remissdialoger NR 
adhd/autism

- Fortsatt dialog kring strukturerad vårdinformation

- VIP har relativt god spridning men behöver spridas ytterligare. 



Utmaningar/utveckling

• Omfattande statliga utredningar som föreslår genomgripande förändringar 
inom området psykisk hälsa och skadligt bruk och beroende: 
Samsjuklighetsutredningen, Nationell strategi psykisk hälsa och 
suicidprevention, Narkotikautredningen,

•

• Beroende av vilka beslut som kommer att fattas nationellt, kan 
handlingsplanen behöva revideras utifrån nya direktiv och 
prioriteringar. Strategiska möten ska äga rum mellan socialchefer och 
regionchefer. Därefter – beslut om ny struktur och revidering av 
handlingsplan. 

• Omstrukturering av RPO och RAG pågår och kommer slutföras Q1 2023. (översyn av 
bemanning och struktur)


