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Uppdragsbeskrivning Lokalt programområde (LPO)  
Endokrinologi  

 
En samordnad kunskapsstyrning - bakgrund  
 
I regionernas nationella system för kunskapsstyrning har det bildats ett tjugotal 
nationella programområden (NPO). De leder kunskapsstyrningen inom sitt 
respektive område och består av experter med bred kompetens inom fältet och 
med representation från samtliga sjukvårdsregioner. NPO Endokrina sjukdomar är 
det nationella programområde som ansvarar för endokrina sjukdomar. Systemet för 
kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap i mötet med patienten. NPO:er möts upp av motsvarande 
sjukvårdsregionala programområden (RPO), liksom lokala programområden (LPO) 
i varje region med uppgift att lokalt omsätta kunskapen i handling och säkerställa 
att den når hela vägen ut till varje patient. Avdelning för Kunskapsstyrning, Region 
Dalarna driver regionens kunskapsstyrningsarbete genom Beredningsgrupp för 
Kunskapsstyrning (KSG-B) där Hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp 
(HS-LG) är styrgrupp.  
 
 
Syfte och mål  
 
LPO Endokrinologi skall verka för att personer med diabetes eller annan 
endokrinologisk sjukdom i Region Dalarna får en god, kunskapsbaserad och jämlik 
hälso- och sjukvård.  
 
Uppdragsgivare 
 
Uppdragsgivare i regionens kunskapsstyrningsorganisation är ytterst Hälso- och 
sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp (HS-LG). Beredningsgrupp för 
Kunskapsstyrning (KSG-B) samordnar och fördelar uppdrag till LPO utifrån aktuella 
lokala, nationella och sjukvårdsregionala perspektiv. 
 
  

Uppdrag 


 Mottagare av nationella kunskapsunderlag från NPO Endokrina sjukdomar, 

NAG Diabetes, Socialstyrelsen och andra myndigheter och 
kunskapsorganisationer gällande nationella kunskapsstöd som till exempel  
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personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, nationella riktlinjer och 
nationella vårdprogram.  

 

 LPO Endokrinologi ansvarar för gapanalyser, handlingsplaner, 
implementering och uppföljning av ovan nämnda kunskapsunderlag.  

 

 Arbetar med lokala uppdrag initierade av KSG-B. 

  

 Beslutar om tillsättning av lokala arbetsgrupper, tillfälliga eller mer 
permanenta. LPO Endokrinologi har ansvar att tillse att deltagarna har 
adekvat kompetens för uppgiften.  

 
 Initierar behov av nya kunskapsstöd och utvecklar samt reviderar dessa 

utifrån bästa möjliga kunskap och med avstämning i den sjukvårdsregionala 
och nationella nivån (för att undvika dubbelarbete).  
 

Samarbete 
 
LPO Endokrinologi samarbetar vid behov med andra lokala och sjukvårdsregionala 
programområden, lokala och sjukvårdsregionala arbetsgrupper samt andra 
expertgrupper.  
 
Sammansättning av ledamöter 
 
Viktiga egenskaper hos ledamöterna är kompetens, intresse och förändringsvilja 
inom kunskapsområdet diabetes och/eller andra endokrina sjukdomar. 

 Ordförande i LAG Diabetes 

 Regionens diabetessamordnare 

 Endokrinolog som även är sjukvårdsregional representant i RPO Endokrina 
sjukdomar  

 
Uppdragets omfattning och kostnader 
 
Uppdraget som ordförande uppskattas i arbetstid till 10 procent. Ordförandens 
ordinarie arbetsplats ansvarar för kostnaden i form av tid för uppdraget.  
 
Diabetessamordnaren är anställd på Avdelning för Kunskapsstyrning och arbetar 
50 procent med diabetesfrågor. 
 
För övriga ledamöter ansvarar respektive arbetsplats för sin ledamots kostnad i 
form av tid för uppdraget.  
 
 
 



Region Dalarna Uppdragsbeskrivning 

 
 

Centralförvaltning 2022-11-10  Sida 3 (3) 
 

 

 
Mötesstruktur 
 
LPO Endokrinologi träffas två gånger per termin. Mötena kan ske digitalt eller 
fysiskt. Vid varje möte skall minnesanteckningar föras. Minnesanteckningarna 
publiceras på Region Dalarnas externa Plus-sida (LPO Endokrinologi) samt 
skickas till ordförande i de LAG som finns inom LPO Endokrinologi.  
 
9. Rapportering och förankring 

 
LPO Endokrinologi upprättar årligen en aktivitetsplan samt sammanfattar det 
gångna årets arbete i en årsrapport som redovisas till KSG-B och publiceras på 
Region Dalarnas externa Plus-sida (LPO Endokrinologi).  
 
 

 
 

 


