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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

• Prioriterat område och patientlöfte: RPO: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.
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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 på alla klinikerna

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

Verka för att bildlagringssystem för kolposkopi införs 

på alla klinikerna

Status 221007: Tillagd i handlingsplanen
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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

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
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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

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
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Resultat
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Utmaningar


