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Föregående mötesanteckningar
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Möte 16 mars 2020 – Bilaga till inbjudan



Nya deltagare  KSG-B
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Adjungerande deltagare:

• Representant från Dalarnas Hjälpmedelscenter

• Linus Nielsen (verksamhetschef Hjälpmedel Dalarna)

• Tandvårdsförvaltningen

• Birgitta Nordström (har uppdrag representant i RPO Tandvård)



Information från…
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 Medicinska rådet – Sverker Svensjö

 Omvårdnadsrådet – Jeanette Hjortsberg

 Läkemedelskommittén – Gunnar Domeij

 Etiska rådet – Johanna Dalström

 NSK-S – Ulrika Gärdsback

 Prioriteringar – Gunilla Apell



Nytt från nationell kunskapsstyrning 

NAG- grupper

• NSG Stöd till Utveckling – Tanja Mårtensson (via *RSS)

• NAG Levnadsvanor – Lars Jerdén (NPO Levnadsvanor)

• NAG Hypertyreos – Maria Annerbo (NPO Endokrina sjukdomar) 

• NAG Överdiagnostik/behandling - Catharina Gustavsson (NPO primärvårdsråd)

• NAG Levercirrhos – Maria Hjorth (NPO mag- och tarmsjukdomar)
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*RSS - Regional Samverkans-och stödstrukturer



Nytt från nationell kunskapsstyrning 

Pågående nomineringar / beslut
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 Avvaktar beslut*: NAG HTA-metodutvärdering – (NSG Metod)

 Nominering: NAG-Stöd och behandling via internet (NSG Metod)

 Nominering: NAG-Vårdförlopp palliativ vård NPO (Äldres hälsa)

Nominering via palliativa rådet, MAS Maria Särnblad från Älvdalen

* Nomineringsprocessen pausat, tillfällig kontakt: Kjell-Ola Engman, hälsoekonom Nyköping



Nytt från sjukvårdsregional kunskapsstyrning

RSG / RPO - grupper

• RSG - Stöd för utveckling (avvakta beslut från ledningsgruppen)

• KSG Uppsala / Örebro – ordförande slutar (Marianne Van Rooijen, Uppsala), ny 
representant Ann-Charlott Norman 
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Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp



Medel till vårdförloppen – 290 miljoner

Medel för att införa de framtagna 
vårdförloppen under 2020

Region Dalarna får 6 mkr (2021 – 9 mkr)

Uppsala / Örebro sjukvårdsregion 10 mkr

Fram-
tagande

Helena de la Cour



SKS möte 15 maj
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Beslut

Q3-4 2019        Q1 2020         Q2 2020         Q3 2020               Q4  2020         Q4 2020            Q1 2021                        Q1 2021  

Godkände följande vårdförlopp

• Reumatoid artrit 

• Höftledsartros - primärvård

• Stroke och TIA 

SKS rekommenderar regionerna att besluta om 

vårdförloppen och därefter påbörja införandet. 

Tidpunkt för regionernas införande kan behöva 

anpassas efter covid-19:s påverkan på vårdsystemet



Fråga till Ulf Berg från Dagens Medicin (28/5-2020)
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1) Finns det ett datum när beslut om införanden av de aktuella vårdförloppen ska 

tas i Dalarna?  (reumatoid artrit, höftledsartros samt stroke och TIA)

Nej, beslutet om införandet av tre vårdförlopp kom för några veckor sedan, och 

ska först beredas i regionens beredningsgrupp för kunskapsstyrning den 8 juni, 

där en plan för införandet ska diskuteras och projektplan utformas. 

2) Om ja, när och på vilken politisk nivå ska beslut tas?

Efter tjänstemannaberedning av ärendet, kommer vi diskutera och besluta om 

vilken politisk nivå som ärendet ska hanteras på. 



Projektplan införandet av vårdförlopp
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Godkänner KSG-B förslaget på projektplan?



Fram-
tagande

Remiss Beslut
Gap-

analys
Prio-

ritering
Implemen-

tering
Följa
upp

Modell för införande av Vårdförlopp
Hälso- och sjukvården Region Dalarna 

Beslut
Hand-
lings-
plan

Q3-4 2019        Q1 2020         Q2 2020         Q3 2020               Q4  2020         Q4 2020            Q1 2021                        Q1 2021  



Gap-
analys

Nationellt 
framtagna

vårdförlopp

bästa evidens

”Gold standard”

Kliniskt arbete
i sjukvården

Dalarna

vårt arbetssätt

”TAU”



Genomföra gapanalys…

• Hur skiljer våra arbetssätt mot de nationella 
vårdförloppen?

• Har vi andra arbetsmetoder eller är våra metoder lika med de nya?

• Vad borde vi sluta göra, om vi ska följa vårdförloppet?

• Vad borde vi införa, kompletterande, för att följa vårdförloppet?

• Saknas kompetens för att arbeta enligt de nya vårdförloppen?

• Saknas resurser, personal, utrustning etc. för att arbeta enligt nya…?

Gap-
analys

”Gold 
standard”

”TAU”

Q3-4 2019                 Q1 2020                  Q2 2020               Q3  2020              Q4 2020              Q1 2021                  Q1 2021  



Fas F: Behandlingsblock – grund och tilläggsbehandlingGapanalys

Vårdförlopp

Höftledsartros

Fas F

Finns gap?

Ja – delvis - nej

Vilka åtgärder krävs för 

att minska gapet?
Ändra rutiner, kompetens, 

teknik, mätmetoder 

Vem ansvar 
Vilket stöd krävs för 

att minska gapet

Kostnader
Vilka resurser för att 

minska gapet?

Grundbehandling

Individuellt anpassad 
behandling: 
individ/grupp/ digitalt 

Patientutbildning

Viktkontroll 

Fysisk träning

Hjälpmedelsutprovning

Läkemedel
(paracetamol, NSAID)



Gapanalysen – Höftledsartros 
(exempel)

Gap-
analys

Samordnare
Vårdförlopp

processledare

LAG Höftartros
PV läkare
Fysioterapeuter
Sjuksköterska
Dietist
Patient-brukare
Ortoped
Verksamhets-
utvecklare
Analysenheten

Inläsning vårdförlopp
Upprättande schema
förloppbeskrivning

Enkät - vårt arbetssätt
Uppföljningsresultat

V 1                                         v 2                                                v 3                           v4                                   v 5

Utse 
arbetsgrupp

Förarbete
arbetsgruppen

Workshop 1
gapanalys

Identifiera gap
LAG + inbjudna referenspersoner

Ta fram underlag 
handlingsplan

Handlingsplan
upprättas

Vårdförlopp
Processledare
Verksamhets-

utvecklare

Dokumentation
handlingsplan

Workshop 2
Handlingsplan

Färdigställa
Handlingsplan:
- Ekonomi
- Resurser
- Organisation
- Utrustning
- Utbildning
- Uppföljning



Vilka vårdförlopp ska prioriteras?
(ledningsbeslut)

Prio-
ritering

Vårdför-

lopp

Åtgärd
antal 

patienter i 

Dalarna 

(31/12 

2019)

Års-

kostnad 
2019

Hälsotill-

ståndets 

svårig-

hetsgrad

Gradera:

Mkt stor 1
stor 2
måttlig 3
liten 4

Åtgärdens 

patient-

nytta

Bedöm hur 

stort 

ohälsogap 

som påverkas:

Mkt stor 1
stor 2
måttlig 3 
liten 4 
ingen

Kostnad i 

relation till 

patient-

nytta
Fakta eller 

skattad:

Låg 1
måttlig 2
hög 3
mkt hög 4

Kvalitet i 

kunskaps-

underlagen

Starkt 1
måttlig 2
begränsat 3
otillräckligt 4

Rang-

ord-

ning
Väg 

samman:

1-10, 

1= högst 
prioritet

Q3-4 2019                 Q1 2020                  Q2 2020               Q3  2020              Q4 2020              Q1 2021                  Q1 2021  



Beslut utifrån prioritetsprocessen… t.ex.

• Prioritetsordning mellan vårdförlopp…

• Avgränsningar och omfång inom respektive vårdförlopp 

• Deltagande verksamheter i första fas, andra fas… 

• Beslut om stödresurser, medel

• Beslut om tidsplan

• Ansvar för genomförandet

Q3-4 2019                 Q1 2020                  Q2 2020               Q3  2020              Q4 2020              Q1 2021                  Q1 2021  

Handlingsplan

Höftledsartros
Införande 

av 
Vårdförlopp

(fastställd)

Beslut
Hand-
lings-
plan



InförandeImplementering

• Införande genomförs enligt fastställd handlingsplan, med 
stöd av utsedda , t.ex. verksamhetsutvecklare, faciliterare… 

• Införandet sker etappvis, där återkommande förbättringar 
kan genomföras utifrån erfarenheter

• Uppföljning av vårdförloppet enligt nationellt framtagna 
indikatorer påbörjas i samband med införandet

• Starta upp rutiner för patientkontrakt

Q3-4 2019                 Q1 2020                  Q2 2020               Q3  2020              Q4 2020              Q1 2021     Q1 2021  





Vårdförloppens indikatorer – nationellt 
uppdrag

• 10-talet indikatorer per vårdförlopp

• 70 % är processmått, övriga resultatmått (något struktur)

• Vårdförlopp – möjlig visning ”Vården i siffror” under 2020

22

Följa
upp

Q3-4 2019                 Q1 2020                  Q2 2020               Q3  2020              Q4 2020              Q1 2021     Q1 2021  



Projektplan införandet av vårdförlopp
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Godkänner KSG-B förslaget på projektplan?



Stödstruktur SKR – införande av vårdförlopp

NSG – Stöd för utveckling – en person / sjukvårdsregion (Lars Wallin),   

+ kommunrepresentant (Tanja Mårtensson)

SKR – Nationella stödfunktionen (Christina Holmström, m.fl.)      

Regionala kontaktpersoner - en person / region (Per Söderberg)

Digitala möten:

24 mars

14 april

2 juni



Vi som arbetar på stödfunktionen på SKR med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Christina Holmström 
Processledare för arbetet 

med vårdförlopp

christina.holmstrom@skr.

se

Ingeborg Franzén
Huvudfokus att ge stöd och 

vägledning till regionerna kring 

deras införande av vårdförlopp 

ingeborg.franzen@kronoberg.

se

Andreas Endrédi
Bistår arbetsgrupperna främst 

med frågor som berör 

uppföljning och indikatorer

andreas.endredi@skr.se

Staffan Björk
Kommunikatör

staffan.björk@skr.se

Kristin Schoug 

Bertilsson
Informatikfrågor i 

stödfunktionen och sakkunnig i 

NSG strukturerad 

vårdinformation

Kristin.Bertilsson@skr.se

Fredrik Westander 
Olika frågor om uppföljning på 

SKR och i stödfunktionen, bl.a. 

med hemsidan Vården i siffror

fredrik.westander@skr.se

Niklas Ström
Projektadministratör för 

arbetet med vårdförlopp

niklas.strom@skr.se

Sylvia Määttä
Huvudfokus att ge stöd 

kring patientmedverkan.  

Arbetar med att ta fram 

en handbok för 

vårdförlopp

sylvia.maatta@vgregion.

se

Elin Åkerblom
Medicinsk redaktör på Nationellt 

kliniskt kunskapsstöd (NKK) och 

stödfunktionen

elin.akerblom@bouvet.se

Medarbetare 

på Lumell

Associates 

bistår även i 

vissa delar av 

arbetet
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Remiss- och beslutsprocess för 
regionerna under 2020

Fas 1 : 27/1–6/3 Remisstid (7st)

15/5
Fas:1 Beslut om 

vårdförlopp i SKS

25/9
Fas 1: Beslut om 

vårdförlopp 

Fas 2: Jan/feb 2021
Beslut om 

vårdförlopp i SKS

Fas 2: 16/9–27/11
4 vårdförlopp på remiss

2020 • Höftledsartros

• Stroke och TIA

• Reumatoid artrit

• KOL

• Schizofreni

• Kritisk benischemi

• Hjärtsvikt

• Osteoporos

• Kognitiv svikt – demens

• Rehabilitering (generiskt)

• Sepsis 



Fas 3: Nya vårdförlopp

Arbete med nya vårdförlopp kan försiktigt 

påbörjas – lyhördhet för hur belastningen ser ut 

på olika håll i landet 

• Tiden för nominering ska vara generös. 

• För några vårdförlopp finns redan arbetsgrupp 

• Planerad remiss 2021, 4 olika remisstillfällen

15 nya vårdförlopp + 1

Traumatisk hjärnskada - barn

Diabetes med hög risk för fotsår

Svårläkta sår

Varicer och venösa bensår

Lungfibros

Inflammatorisk tarmsjukdom

Epilepsi

Långvarig icke-malign smärta

Självskadebeteende

Ångest och depression

Jättecellsarterit

Knäledsartros

Palliativ vård

Grav hörsel-nedsättning

Sömnrelaterad andningsstörning 

och obstruktiv sömnapné

Levnadsvanor (generiskt) beslutat 

2019



Status NAG nya vårdförlopp (inrapportering pågår) 200529

Sjukdomsområde Ordf. Pl. Arbgr Remiss Dokument NPO Sjukvårdsregion

Diabetes med hög risk för 

fotsår
Endokrina sjd. Norra

Epilepsi ✓ - Nervsystemets sjd. Södra

Grav hörsel-nedsättning Öron-näsa-hals sjd. Uppsala/Örebro

Inflammatorisk tarmsjukdom - - - Mag och tarmsjukdomar Uppsala/Örebro

Jättecellsarterit Reumatiska sjd. Stockholm/Gotland

Knäledsartros Rörelseorg. sjd. Västra

Levnadsvanor (generiskt) ✓ ✓ ✓ Levnadsvanor Norra

Lungfibros - - - Q4 -21 ✓ Lung- allergi sjd. Västra

Långvarig icke-malign smärta ✓ ✓ ✓ Q4 -21/22 ✓ Nervsyst. sjd. Södra

Palliativ vård ✓ Äldres hälsa Uppsala/Örebro

Självskadebeteende - - - Psykisk hälsa Västra

Svårläkta sår Hud- könssjd. Stockholm/Gotland

Sömnrel. andningsstörn. och 

obstruktiv sömnapné
Öron-näsa-hals sjd. Uppsala/Örebro

Traumatisk hjärnskada ´- ✓ - ✓
Barnungdom hälsa, Nervsyst sjd.,

Rehab, hab. & försäkringsmed
Sydöstra

Varicer och venösa bensår ✓ ✓ ✓ ✓ Hjärt och kärl sjd Uppsala/Örebro

Ångest och depression - - - Psykisk hälsa Västra



Personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp

NPO SKS

Ansöker vårdförlopp

Beslut utveckla

Utvecklar vårdförlopp

Godkänner förslag vårdförlopp

NAG

Remissrunda

NAG

NPO

SKSOmarbetar förslaget

Beslut maj & sep - 2020

Nominering till NAG via RPO

& professionsföreningar & 

patientföreningar



• NPO endokrina sjukdomar önskar få in nomineringar till NAG 
diabetes fotsår med kompetens:

•omvårdnad inriktning diabetes 
•omvårdnad inriktning äldre 
•allmänmedicin
•diabetologi och/eller endokrinologi
•ortopedi
•hud
•kärlkirurgi
•infektion
•ortopedteknik
•fotterapi
•patient och närstående perspektiv
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Nomineringar NAG - vårdförlopp



LPO – LAG  avrapportering  och information
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LPO Hjärta Kärl 
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• Länsgemensamt vårdprogram hjärtsvikt Beslut - Bilaga 3

• Planera för ett ”remissteam” vårdförlopp hjärtsvikt 
utse personer …



LPO Rörelseorganens sjukdomar - primärvård

2020-06-10 33

o Planering gapanalys vårdförlopp höftatros, inrätta LAG

o Verksamhetsutvecklare

o Processledare

o Klinisk personal – primärvård / ortopedi



LPO Nervsystemets sjukdomar
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o Planering gapanalys vårdförlopp, Stroke TIA

o Verksamhetsutvecklare

o Processledare

o Klinisk personal från flera olika specialiteter



NR vård vid stroke – uppföljning 
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HSN 190326
§35 Politisk viljeinriktning för Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Diarienummer LD18/00925
BESLUT
1. Region Dalarna antar de nationella riktlinjerna för vård vid stroke
2. Ge i uppdrag till det nyinrättade rådet för neurologiska sjukdomar att implementera telemedicin för 

specialistkonsultation i akutskedet till personer med misstänkt stroke
3. Region Dalarna fortsätter utveckla samverkan med kommunerna för att säkerställa en tidig initierad och 

uthållig rehabilitering, oavsett huvudmannaskap, med individuellt maximerad livskvalitet som målbild
4. Region Dalarna fastställer och använder Socialstyrelsens indikatorer och målnivåer inom området
Kommentar: Här förväntar jag mig en återkoppling till HSN på vart och ett av besluten, hädanefter tänker jag att 
vi inte ska ge uppdrag till olika grupperingar utan bara till direktören (med få undantag). Finns ens det här 
rådet? Vilka ingår där? Hur går arbetet? Även här borde väl frågan också rapporteras i Välfärdsrådet när det 
handlar om punkt 3, hur går det samarbetet? Är det formaliserat? Hur då?



LPO Reumatiska sjukdomar
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• Planering gapanalys vårdförlopp Reumatoid artrit 



Utse remissteam för vårdförlopp
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Remissperiod 16/9–27/11

• Osteoporos

• Kognitiv svikt – demens

• Rehabilitering



NKK information
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Jag har fått information om att vi har fått förlängd tid för en andra 
och förhoppningsvis slutlig granskning av dokumenten för 
kunskapsstyrning, t.o.m. 16 aug. De ligger alltså ute på remiss igen. 

Med vänlig hälsning
Daniel

*NKK – Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd



Ärenden till KSG-B
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• Rutin för beslut vårdriktlinjer, NAVET, uppföljning 

http://intra.ltdalarna.se/om_intranatet/Sidor/Att-skapa-och-arbeta-med-dokument.aspx

• Uppdrag diabetessamordnare – förslag att förlänga uppdraget                        Bilaga 4

http://intra.ltdalarna.se/om_intranatet/Sidor/Att-skapa-och-arbeta-med-dokument.aspx


Ärenden till KSG-B
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Öppen Remiss från SoS - Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Reumatoid artrit, 

axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos                          Bilaga 5

Remissvar inkommit från Roger Skogman (utlåtandet begränsas till ämnesområdet artros)
Kommentarer från;
- arbetsterapeut Charlotta Mellgård, HAB
- Vc arbetsterapi, kuratorsenheten Anna Samuelsson



Kunskapsstyrning på INTRA
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Kunskapsstyrning på INTRA        Extern sida plus RD
http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000103

Ny nationell webbsida

http://www.kunskapsstyrningvard.se/

Therese Granqvist informerar

Kommunikation har utsett Maria Öst som kontaktperson inom kunskapsstyrningen

http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000103
http://www.kunskapsstyrningvard.se/


Utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg 
Göteborg  3-4 november Svenska Mässan
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https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskon

ferens2020halsavardochomsorg.29664.html

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg vänder sig till alla med 

intresse av att klara den framtida välfärden och skapa en hälsa för alla – en viktig 

mötesplats för förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner samt 

studenter och patienter.

Avsatt medel för 5 deltagare … 

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellutvecklingskonferens2020halsavardochomsorg.29664.html


Övrig fråga
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Ärende från Heiko Scharf (RSG-Medicinteknik)

MTP rådet* ändrat NT-rådets** rekommendation för användning av 
ett produkt ”Asthmatuner” som är en spirometer med koppling till 
mobil APP och molntjänst till att de ger ”grönt ljus” för införande av 
produkten i Regionerna

Hur ska rekommendationerna föras ut…..?

* Medicintekniska produktrådet                   ** Nationellt läkemedelsråd (Nya Terapier) 



Nästa möte
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Förslag mötestider KSG-B, 7/9, 26/10, och 7/12 (13-15.30)


