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Till de sammankallande i
specialitetsråden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Redovisning av 2017 års verksamhet inom de regionala råden
I enlighet med de givna uppdragen önskar Sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsgruppen att
varje specialitetsråd och programråd redovisar rådets verksamhet under det gångna året.
För att underlätta skrivandet och läsandet önskas i redovisningen beskrivning av vad man
gjort grupperat i nedanstående områden.
Redovisningen bör rymmas på 2-3 A4-sidor och mall för årsrapporten finns på
Samverkansnämndens hemsida http://svnuppsalaorebro.se/1-om/mallar.html.
Rapporten lämnas in till Kunskapsstyrningsgruppens samordnare senast den 15 mars 2018.
Årsredovisningarna sammanställs och redovisas årligen för Samverkansnämndens
beredningsgrupp.
Kunskapsstyrningsgruppens ordförande är Marianne van Rooijen, Landstinget i Uppsala län,
marianne.van.rooijen@akademiska.se
Kunskapsstyrningsgruppens samordnare är Helena de la Cour, Landstinget Dalarna,
helena.delacour@ltdalarna.se.

Använd följande rubriker för verksamhetsredovisningen
Observera att samtliga rubriker ska användas. I förekommande fall anges om verksamhet
inte är aktuell enligt uppdraget, alternativt ingår men inte bedrivits under det gångna året.
Antal möten med rådet – medlemmar
Här anges antal rådsmöten samt namn och länstillhörighet för de medlemmar som deltagit
under kalenderåret.
Aktiviteter under året
1. Implementering av nationellt och regionalt framtagna riktlinjer
2. Arbete med vårdprogram och gemensamma indikationer för utredning och
behandling
3. Arbete med införande av nya evidensbaserade metoder, omprövande av gamla samt
rationell läkemedelshantering. Här anges utifrån vilket kunskapsunderlag metoder
införts eller utrangeras.
4. Främjande av patientnära klinisk forskning
5. Åtgärder för att kort- och långsiktigt säkra en god kompetensförsörjning inom
specialiteten
6. Gemensam kvalitets- och resultatuppföljning. Här anges eventuell benchmarking och
på vilket sätt råden arbetet med resultat från kvalitetsregister och Öppna
jämförelser/Vården i siffror (www.vardenisiffror.se).
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7. Övriga aktiviteter inklusive eventuella särskilda uppdrag som rådet har haft under
året
Framtidsspaning inför den kommande nationella strukturen för kunskapsstyrning
8. Vilka är de (max fem) viktigaste händelserna som påverkar rådets område under
2018 och 2019? En händelse kan till exempel vara en kommande, pågående eller
nyligen avslutad utredning, ändring i författning eller organisation. Det kan också
vara ett tekniskt eller vetenskapligt genombrott eller liknande.
9. Vilka är de (max fem) viktigaste utmaningarna inom rådets område under 2018 och
2019? En utmaning kan till exempel vara kompetensförsörjning inom ett område,
brister i områdets IT-stöd, kunskapsluckor, förändrade behov hos medborgarna eller
andra förändringar som inom området.
10. Vilka behov (max fem) av samverkan och kraftsamling ser du under 2018 och 2019?
Samverkan och kraftsamling kan innebära gemensamma satsningar inom
sjukvårdsregionen eller nationellt.
Uppföljning av Avtalsgruppens workshop våren 2017
Bakgrund: Parterna har en gemensamma strävan efter ständiga förbättringar i processerna
runt patienten och vården. Målsättningen är att med hjälp från verksamheterna inom
landstingen identifiera de verksamhetsområden eller vårdprocesser som har störst behov av
lokalt förbättringsarbete. Oavsett om det är på regionsjukhusen eller i annan del av
vårdprocessen.
Ett antal områden är identifierade för fördjupat arbete inom:
 Kunskapsöverföring till köparna avseende utvecklingsresultat och annan
metodkunskap inom olika områden
 ”Tjänsteutbyte” – personal från sjukhuset och köparnas sjukhus kommer överens om
en form av rotationstjänstgöring.
 I olika avseenden utveckla konsultverksamheten
 Gemensam satsning inom IT-området, framför allt bildkommunikation.
 Deltagande i NPÖ för säker överföring av information då patienten befinner sig på
sjukhuset.
 Arbeta med frågan att inom områden där landstingen valt, eller kommer att välja, att
inte bedriva verksamhet i egen regi med egen anställd personal, sjukhusens möjlighet
att bedriva en form av ”konsultverksamhet” i landstingen.
Frågor
11. Vilket av de identifierade områdena har Er grupp valt att fokusera extra på?
12. Vilka aktiviteter har Er gruppering genomfört som konkret siktat mot ovanstående
målsättning?

Vid funderingar hör av er till Helena de la Cour eller Marianne van Rooijen.

