RSG Stöd för utveckling - uppdrag


Identifiera metoder för storskalig implementering och förbättring som kan användas i kunskapsstyrningsarbetet.



Ta fram utbud/stöd för NPO-NAG/RPO-RAG/LPO-LAG i att genomföra förbättringsarbete av hög kvalitet och stödja presentationer
av detsamma t ex på nationella och internationella konferenser.



Samordna innehåll och upplägg av mötesplatser och lärträffar sjukvårdsregionalt och nationellt.



Identifiera framgångsfaktorer och förutsättningar i organisationer med goda resultat för invånare och patienter.



Omvärldspaning inom området.



Samverka för gemensamt innehåll och upplägg av utbildning/kompetensbyggande aktiviteter till relevanta intressenter lokalt,
sjukvårdsregionalt och nationellt



Tillsammans med NSG uppföljning och analys ta fram goda exempel och principer på hur de multiprofessionella kliniska
processteamen behöver återkoppling av utdata för att underlätta ett kontinuerligt och uthålligt förbättringsarbete.



Tillsammans med NSG Metoder för kunskapsstöd bistå i metodstöd som har koppling till att åstadkomma bättre resultat t ex NAG.



Inleda samarbete med NSG Forskning och life science i syfte att stärka strukturer för forskning om att leda processer, kvalitetsdriven

verksamhetsutveckling, implementering, innovation samt ledarskap. Samarbete kan även ha fokus på följeforskning för systemet som
helhet.


Bistå i design av nationella utvecklingsinsatser, främst för att bidra med samordning och förståelse för det lokala och
sjukvårdsregionala arbetet.

Initialt uppdrag för RSG Stöd för utveckling
• Utifrån uppdraget för NSG Stöd för utveckling ta fram förslag på
uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional nivå
• Initialt fokus:
• Utbildning av nya processledare/processtöd/RPPL (hösten 2020)
• Sammanställa den gemensamma kunskapsmassan i förändringsmetodik
hos respektive huvudman (inkl framgångsfaktorer…)
• Kartläggning av nätverk av processledare/processtöd i respektive region
• Bidra till införandet av de kommande vårdförloppen (tex lära ut
användbara metodiker, kunskap om processorientering,
förändringsledning, bidra i faciliteringar, vara ”coach” till andra i
förändringsprocessen, etc)

Remisstid och införandefas för vårdförlopp enligt ansökningar
7 vårdförlopp
ute på remiss

Varav 6
vårdförlopp
vidareutvecklas

3 vårdförlopp
under
utveckling

2 vårdförlopp/
moduler under
utveckling

16 nya
vårdförlopp
har ansökt

● Höftledsartros
● Höftledsartros 2
● KOL
● KOL 2
● Kritisk benischemi
● Reumatoid artrit
● Reumatoid artrit 2
● Schizofreni – förstagångsinsjuknande
● Schizofreni* 2
● Sepsis
● Sepsis 2, på vårdavdelning
● Stroke
● Stroke 2, rehabilitering
● Hjärtsvikt
● Kognitiv svikt vid demenssjukdom
● Osteoporos
● Rehabilitering
● Diabetes med hög risk för fotsår
● Svårläkta sår
● Traumatisk hjärnskada
● Varicer och venösa bensår
● Överburenhet vid graviditet
● Levnadsvanor*
● Epilepsi
● Grav hörselnedsättning
● Inflammatorisk tarmsjukdom
● Jättecellsarterit
● Knäledsartros
● Lungfibros
● Långvarig icke-malign smärta
● Palliativ vård
● Självskadebeteende*
● Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné
● Ångest och depression*

2020

Remissperioder

*Önskad remissperiod
ej angiven i
ansökan/inte uppgett

Dialog m grupperna
om tidplan

2021
Remissperioder och tillhörande beslut i SKS
17 apr 2020
1. 27 jan-6 mars 2020
25 sep 2020
2. 18 maj-16 aug 2020
18 dec 2020
3. 16 sep-17 nov 2020
XX apr 2021
4. Q1 2021

Approximerat införande

2022

Södra sjukvårdsregionen
Södra regionvårdsnämnden
Presidium

Kansli

Solidariskt
finansierade
verksamheter

Styrgrupp

Politisk
styrgrupp

Ledningsgrupp
Samarbetsgrupp

Samarbete för
bättre vård

Nationella & sjukvårdsregionala frågor
- Priser och avtal
- Regionfinansierad forskning
- Nationell högspecialiserad vård

Råd och arbetsgrupper
- Klassifikationsråd
- Arbetsgrupp AT/ST
- Samverkansgrupp HTA Syd

Styrgrupp
Styrgrupp

Styrgrupp

Kunskapsstyrning
Regionalt
cancercentrum

Chefsamråd

