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Sydöstra sjukvårdsregionen

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/


Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

NAG HNS audiologi Implementering av vårdförlopp 

(PSVF) grav hörselnedsättning 

för att erbjuda diagnostik och 

behandling och uppföljning enligt 

bästa kunskap i varje möte och för 

jämlik vård

Gemensamma prioriteringar under införandet 

genom samverkan mellan hörselvårdschefer och 

RAG audiologi. 

Uppföljning på RPO-möte våren 2023

Huvud- och halscancer Hudsarkom 

för att erbjuda diagnostik och 

behandling och uppföljning enligt 

bästa kunskap i varje möte och för 

jämlik vård

få tillgång till patientsäker vård

Framtagande av gemensam riktlinje för 

handläggning av hudsarkom i SÖSR

Klar våren 2023

Rehabilitering av patienter 

behandlade för huvud-

halscancer

Implementering av nationellt 

vårdprogram för 

cancerrehabilitering

för att erbjuda diagnostik och 

behandling och uppföljning enligt 

bästa kunskap i varje möte och för 

jämlik vård

För att patienten ska vara delaktig 

och välinformerad genom hela 

vårdkedjan 

Upprätta dialog med de tre regionernas 

processledare för cancerrehabilitering – se här

Införande i de tre regionerna är påbörjad

https://cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/cancerrehabilitering-i-sydost/


Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Kunskapsstöd Implementering av 

kunskapsstöd

för att erbjuda diagnostik och 

behandling enligt bästa kunskap i 

varje möte och för jämlik vård

Utvärdering av behovet av stödorganisation för 

implementering av vårdförlopp (PSVF)

Beslut att stämma av inför att nya PSVF 

publicerats och ska införas. 

Beslut att tespektive region tar eget 

ansvar för att slutföra handläggning och 

införande

Rhinologi Jämlik vård vid utredning och 

kirurgisk behandling av 

nästäppa

för att erbjuda diagnostik och 

behandling och uppföljning enligt 

bästa kunskap i varje möte och för 

jämlik vård

Uppdrag RAG rhinologi Återkoppling RPO våren 2023

Samtliga Benign hudkirurgi 

för att erbjuda kostnadseffektiv, 

diagnostik, behandling och 

uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte och för jämlik vård

För att patienten ska vara delaktig 

och välinformerad genom hela 

vårdkedjan 

Framtagande av gemensam riktlinje för 

handläggning av benign hudkirurgi i SÖSR

Första möte våren 2023 genomfört

– hur går vi vidare?

Ev invänta nationell riktlinje



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Samtliga Ökat vetenskapligt utbyte inom 

SÖSR

För att facilitera och involvera 

arbete med patientnära forskning

Utveckla sjukvårdsregionalt samverkansmöte för 

forskningsintresserade

Mötet sjukvårdsregionalt forskarmöte 

planeras, inbjudan skickad

och ska genomföras i Linköping 

12 maj 2023

NAG

NPO ÖNH i samarbete med 

NPO Barn och ungdomars 

hälsa

Jämlik vård vid 

tungbandsbedömning hos barn

för att erbjuda kostnadseffektiv, 

diagnostik, behandling och 

uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte och för jämlik vård

För att patienten och närstående 

ska vara delaktig och välinformerad 

genom hela vårdkedjan 

Regionala riktlinjer finns på plats i sydöstra 

regionen och tillämpas.

NAG HNS audiologi Stärkt och jämlik hörselvård

för att erbjuda kostnadseffektiv, 

diagnostik, behandling och 

uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte och för jämlik vård

För att patienten och närstående 

ska vara delaktig och välinformerad 

genom hela vårdkedjan 

Regionalt audionom-möte 2024 ska planeras.

Stimulansmedel som stöd för utveckling är 

beviljande och en arbetsgrupp är tillsatt



Sydöstra sjukvårdsregionen

Nationellt 

insatsområde

Prioriterat område 

och patientlöften

Aktiviteter Uppföljning Status

Kvalitetsregister - uppföljning Uppföljning och analys utvalda 

indikatorer.

för att erbjuda kostnadseffektiv, 

diagnostik, behandling och 

uppföljning enligt bästa kunskap i 

varje möte och för jämlik vård

Återkommande arbete för RPO där ca 40 

indikatorer från olika register valts ut.

Dialog vårens mötet, där resultat år 2022 

analyserades inför redovisning av  

Årsrapport för 2022

Återkommande 



Sydöstra sjukvårdsregionen

Resultat



Sydöstra sjukvårdsregionen

Utmaningar


