Samverkan för god
och jämlik hälso- och sjukvård
Sydöstra sjukvårdsregionen

Region Östergötland
• 450 000 invånare
• 13 000 medarbetare
Region Jönköpings län
• 350 000 invånare
• 10 000 medarbetare
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Region Kalmar län
• 243 000 invånare
• 7 000 medarbetare

Vi samverkar för att:
• tillgodose invånarnas behov
av hälso- och sjukvård
• främja och bidra till invånarnas hälsa
• främja och bidra till utveckling av hälsooch sjukvården i sjukvårdsregionen
• solidariskt hjälpa varandra
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Våra samverkansområden
Samverkan omfattar all hälso- och sjukvård inklusive exempelvis:
• Kunskapsstyrning
• Kompetensförsörjning
• Forskning
• IT-stöd i vården
• Upphandling
• Hållbar utveckling
Gemensamma mål fastställs i vår årliga överenskommelse.
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Våra löften
Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du
• erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök
• erbjudas diagnostik och behandling samt 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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Våra resultat
•

•
•

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland har under
lång tid visat toppresultat inom många områden i hälso- och sjukvårdens öppna
jämförelser.
Sydöstra sjukvårdsregionen utmärker sig i den nationella patientenkäten och i
hälso- och sjukvårdsbarometern.
Våra sjukhus har flera topplaceringar i Dagens Medicins jämförelser
av sjukhusen i Sverige.
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Kunskapsstyrning
Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i alla nationella programområden och
samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning.
Vi har värdskap för fyra nationella programområden:
• Barn och ungdomars hälsa
• Kvinnosjukdomar och förlossning
• Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Vi ansvarar för nationella rekommendationer om endokrina sjukdomar, levnadsvanor och
palliativ vård i Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
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Samverkansnämnden (SVN)
Regionsjukvårdsledningen (RSL) med arbetsutskott
RSL stab

Kunskapsråd
Kirurgi
och cancer

Hälsa och
rehabilitering

Diagnostik
och sinnen

Medicin
och akut vård

Regionala
samverkansgrupper (RSG)

Regionala medicinska programområden (RPO)

•
•
•
•
•

Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa (RCPH)
Rehabilitering, habilitering
och försäkringsmedicin
• Äldres hälsa

• Cancersjukdomar (RCC)
• Hud- och könssjukdomar
• Kvinnosjukdomar och
förlossning
• Mag- och tarmsjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Rörelseorganens
sjukdomar
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•
•
•
•
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Akut vård
Endokrina sjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Infektionssjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Nervsystemets sjukdomar
Perioperativ vård,
intensivvård och
transplantation
• Reumatiska sjukdomar

•
•
•
•
•

Medicinsk diagnostik
Sällsynta sjukdomar (CSD)
Tandvård
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och
halssjukdomar

Metoder för
kunskapsstöd

Kvalitetsregister

Uppföljning
och analys

Forskning
och Life
science

Läkemedel,
medicinsk
teknik

Patientsäkerhet

Hållbar
utveckling

eSpir

Upphandling

Samverkansnämnden
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.
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
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Regionsjukvårdsledningen
Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till Samverkansnämnden och verkställer
nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan.
Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av:
• Produktion
• Kvalitet
• Utveckling
• Medicinska resultat
• Vårdprogram
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Kunskapsråd
Fyra kunskapsråd samordnar och följer upp handlingsplaner och arbetet med
patientlöftena i de regionala programområdena på uppdrag av
Regionsjukvårdsledningen:
• Hälsa och rehabilitering
• Kirurgi och cancer
• Medicin och akut vård
• Diagnostik och sinnen
Kunskapsråden bemannas med ledningsrepresentanter från regionerna.
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Regionala programområden, RPO
De regionala programområdena motsvaras av nationella programområden i Nationellt
system för kunskapsstyrning.
Grupperna har både ett nationellt och ett sjukvårdsregionalt uppdrag.
De bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från regionerna.
Ansvaret för ordförandeskap och processtöd till grupperna fördelas mellan regionerna.
Programområdena kan organisera arbetsgrupper för tillfälliga uppdrag eller delar av
uppdraget.
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Programområdenas nationella uppdrag
•
•
•
•
•
•

Genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets
behovsanalys och omvärldsbevakning
Initiera frågor för nationell samverkan
Skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
Ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet
Stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
Samverka med regional registercentrumorganisation

Sydöstra sjukvårdsregionen

Programområdenas regionala uppdrag
•
•
•
•
•
•

Konkretisera och formulera kvalitetsmål utifrån sjukvårdsregionens löften till invånarna
Följa upp, analysera, rapportera och åtgärda medicinsk kvalitet, volymer, tillgänglighet
och variationer samt patientrapporterade utfallsmått
Initiera, driva och stödja utvecklingen av processer, remissvägar och samarbetsytor
Samverka med andra regionala programområden, regionala samverkansgrupper och
patientföreträdare
Vara sakkunnig i samverkan inom kunskapsstyrning, nivåstrukturering och
arbetsfördelning, läkemedel, medicinsk teknik, vårdens IT-stöd och upphandling
Kommunicera med berörda verksamheter
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Regionala samverkansgrupper, RSG
De regionala samverkansgrupperna är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.
Deras uppdrag är att stödja de regionala programområdena.
Samverkansgrupperna för upphandling, hållbar utveckling och eSpir saknar motsvarighet
i det nationella systemet.
Samverkansgrupperna bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från
regionerna.
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Våra samverkansgrupper
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eSpir
Forskning och Life Science
Hållbar utveckling
Kvalitetsregister
Läkemedel och medicinteknisk
utrustning
Metodrådet
Patientsäkerhet
Uppföljning och analys
Upphandling
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Sjukvårdsregionala nätverk:
• Sjukvårdsledare
• Processtöd

Gemensam uppfattning
Vårt sätt att se sjukvårdsregionen som ett sjukvårdssystem medför några grundläggande
utgångspunkter:
• ett gemensamt ansvar för att vården i de tre regionerna ska fungera på ett bra sätt
• stärka den sjukvårdsgemensamma vården utan att motverka utvecklingen av den
lokala hälso- och sjukvården
• samordna förflyttning mellan vårdnivåer
• värna Universitetssjukhuset i Linköping som högspecialiserat universitetssjukhus
• sänka administrativa och ekonomiska trösklar
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Vår avtalsmodell
För att olika ekonomiska ersättningsvillkor inte ska hindra patientströmmar mellan
huvudmännen likställs ersättningsvillkoren för verksamheter som omfattas av det
sjukvårdsregionala samarbetet.
Ersättning sker med fast ram kombinerad med rörlig del baserad på patientvolym.
Avtalsmodellen tillämpas för samtliga patientströmmar inom sjukvårdsregionen med
några få undantag.
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Tillsammans för god vård
Samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen utgår från kriterierna för god vård:
• Kunskapsbaserad
• Säker
• Individanpassad
• Effektiv
• Jämlik
• Tillgänglig
Vår samverkan ska kännetecknas av insyn, påverkansmöjlighet och ansvarstagande.
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www.sydostrasjukvardsregionen.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

