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Instruktioner
Den översiktliga handlingsplanen är en levande lägesbild som används i dialog för kontinuerlig 
planering, uppföljning och rapportering.

• Nationellt insatsområde: insatsområden från NPO verksamhetsplan. Lämnas tom i de fall 
RPO/RSG:s prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde

• Prioriterat område och patientlöfte: RPO/RSG:s prioriterade områden kopplade till 
sjukvårdsregionens patientlöften

• Aktiviteter: ange hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan 

• Uppföljning: ange metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat

• Status: ange om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul), 
har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)

Använd sidorna ”Resultat” och ”Utmaningar” för att kommentera resultat, utveckling, behov av 
samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet.

Läs mer om handlingsplan på sjukvårdsregionens webbplats

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/handlingsplan/
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Patientlöften
• 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
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Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Nationellt vårdprogram och 

vårdförlopp levnadsvanor

• Nationellt vårdförlopp 

• Enhetlig dokumentation 

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

Pågår under hela 2023

• 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.

• Delta i nationellt arbete kring enhetlig 

dokumentation.

• Delta i nationellt arbete kring vårdförkopp.

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

Pågår under hela 2023

• Delar med oss till varandra om regionala 

processer kopplade till riktade hälsosamtal 

• Fortsätta samverkan kring metodstöd.

• Ev blir det en RAG kring riktade hälsosamtal.

Återkommande under året via RPO-

möten. Mailades och extra möten vb.
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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
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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.

Skapa enhetlig dokumentation 

• få tillgång till patientsäker 

vård

Se över och om möjligt skapa enhetlig 

dokumentation kring levnadsvanor. 

Återkommande under året via RPO-

möten. Mailades och extra möten vb.
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Resultat
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Utmaningar 
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Utmaningar
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar: 
• En allt äldre befolkning (ökat sjukvårdsbehov)

• Ökad ojämlikhet i hälsa i befolkningen

• Ökande kompetens- och resursbrist

• Covid-19-pandemin där konsekvenserna på befolkningens hälsa inkluderar psykisk ohälsa, isolering 
och ensamhet och socioekonomisk ojämlikhet i hälsa

Pandemin har visat betydelsen av goda levnadsvanor men också indirekt ändrat våra 
levnadsvanor exempelvis som en konsekvens av distansarbete. 

Vi befinner oss inom kort i gapet där efterfrågan och behov inte täcks upp av våra resurser 
om vi fortsätter att göra som vi alltid gjort. 

Att få till en omställning mot en mer Nära vård är en nödvändighet och är på agendan hos 
alla tre regioner.
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Utvecklingstendenser 
• Större fokus på hälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

Större förståelse för att förebyggande arbete är nödvändigt för att klara 
framtida utmaningar. Detta ställer krav på prioriteringar.

• Behov av förbättrad omvärldsbevakning för att tidigt upptäcka vad som 
kommer påverka folkhälsan. 

• Fortsatt stora behov inom området psykisk (o)hälsa, övervikt och fetma och e-
hälsa/digitalisering. 

• Ökat samarbete med kommunerna och civilsamhället behövs. 


