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Regionalt cancercentrum sydöst 

Registercentrum sydost 

RSG uppföljning och analys 

RSG digital utveckling 

RSG strukturerad vårdinformation 

Uppdrag att ta fram modell och arbetsformer för 
data och analys 

Uppdragsgivare 
Regionssjukvårdsledningen genom en styrgrupp bestående av: 

 Magnus Persson, utvecklingsdirektör Region Kalmar län, 

ordförande/sammankallande 

 Karl Landergren, medicinsk direktör Region Östergötland och representant i 

beredningsgruppen för Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården  

 Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland och 

representant i Nationell samverkansgrupp data och analys 

 Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län samt ordförande i 

Nationell samverkansgrupp stöd för utveckling 

 NN, representant från styrgruppen för Regional samverkansgrupp digital 

utveckling 

Utförare 
Uppdraget utförs av en regional arbetsgrupp bestående av medarbetare från RSG 

uppföljning och analys, RSG strukturerad vårdinformation, Registercentrum sydost, 

RSG digital utveckling och Regionalt cancercentrum sydöst. 

Bakgrund 
2022 organiserades regionernas samarbete i NSG uppföljning och analys och NSG 

kvalitetsregister om i en ny gemensam samverkansgrupp, NSG data och analys, för att 

kraftsamla och skapa bättre förutsättningar att samordna utvecklingsarbetet. 

Som en del i sammanslagningen förs nu en dialog om hur de sex sjukvårdsregionerna 

ska bidra med resurser till det gemensamma arbetet. 

I Sydöstra sjukvårdsregionen hanteras frågor om data och analys i RSG uppföljning och 

analys, RSG strukturerad vårdinformation (del av uppdraget), RSG digital utveckling, 

Registercentrum sydost och Regionalt cancercentrum sydöst. 
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Samverkansgrupperna och de sjukvårdsregionala verksamheterna organiseras och 

bemannas olika. Regionalt cancercentrum sydöst etablerades 2010, och är en samlad 

funktion för statistik, analys, kvalitetsregister och kunskapsstöd inom cancerområdet. 

RSG digital utveckling, Registercentrum sydost och Regionalt cancercentrum sydöst 

har egna styrgrupper. Regionalt cancercentrum sydöst och Registercentrum sydost har 

eget linjeansvar med anställda medarbetare medan övriga har sin linjetillhörighet i 

respektive region. RSG digital utveckling har ingen nationell motsvarighet. 

Grupperna och verksamheterna samverkar utifrån befintliga uppdrag och samtliga har 

engagerats i utvecklingen av sjukvårdsregionala kvalitetsindikatorer. 

Syfte och mål 
För att matcha och dra maximal nytta av nationell samverkan inom data och analys, 

hushålla med resurser, samordna och effektivisera det sjukvårdsregionala arbetet behövs 

en ny modell och nya arbetsformer. 

Uppdragsbeskrivning 
En sjukvårdsregional arbetsgrupp med representanter för RSG uppföljning och analys, 

RSG strukturerad vårdinformation, RSG digital utveckling, Registercentrum sydost och 

Regionalt cancercentrum sydöst ska: 

 Ta fram en målbild för sjukvårdsregionens arbete med data och analys om 5 år 

utifrån följande frågor: 

o Vad bidrar vi med till nationell nivå? 

o Vad bidrar vi med på sjukvårdsregional nivå? 

o Hur kopplar vi ihop det sjukvårdsregionala och det lokala arbetet? 

o Hur kopplar vi ihop pågående arbete med nationella kunskapsstöd? 

o Hur ser relationen till RSG stöd för utveckling och ledarskap ut? 

o Hur tar vi vara på erfarenheter och arbetssätt i regionala cancercentrum? 

 Beskriv förutsättningarna för att nå målbilden 

 Föreslå konkreta steg som kan tas mot målbilden under 2023. 

För att undvika parallella spår ska förslaget ta hänsyn till regionernas satsningar inom 

respektive styrkeområden i sjukvårdsregionens strategi för universitetssjukvården. 

Tidplan 
Uppdraget ska utföras under våren 2023. 

Rapportering och beslutspunkter 
Slutrapport till Regionsjukvårdsledningen 2023-05-23 för ställningstagande till beslut i 

Regionssjukvårdsledningen 2023-09-12. 

Resurser 
Arbetet sker inom befintliga ramar. 


