Nationell kunskapsstyrning
För bästa möjliga kunskap i varje patientmöte

Bakgrund: Vården är ojämlik
•
•
•
•
•

Vi har stora skillnader i vårdutbud mellan och inom regioner
Kunskapsmassan växer snabbt i takt med digitaliseringen
Beslut i sjukvården fattas inte alltid baserat på bästa kunskap och data om kvalitet
Vi använder inte all tillgänglig data i förbättringsarbete
Det tar tid att implementera ny kunskap, och den kommer inte alltid patienten till del

Nationellt system för
kunskapsstyrning
• Sveriges regioner bygger tillsammans ett
gemensamt, sammanhållet och lärande
system för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvården
• Syftet är att utveckla och sprida den bästa
kunskapen, som ska finnas tillgänglig och
användas i varje patientmöte
• Kunskapsstöd tas fram inom relevanta
områden och görs enkla att använda
• Det nationella systemet för
kunskapsstyrning har också i uppdrag att
fastställa och införa fler personcentrerade
och sammanhållna vårdförlopp
Mer information på kunskapsstyrningvard.se
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… blir samlad kunskap i morgon
• Genom kunskapsstyrning skapas ett samlat kunskapsstöd med bästa tillgängliga kunskap i
varje patientmöte
• Kunskapsstyrning kan också frigöra resurser – det ska vara lätt att göra rätt

Kunskapen tas fram av nationell expertis
• Vårdprogram och riktlinjer skapas inom 25 nationella programområden (NPO) av experter
med bred kompetens. Här tillsätts nationella arbetsgrupper inom olika områden och för
specifika frågor.
• Inom varje nationellt programområde finns representation från samtliga sjukvårdsregioner i
landet – i vårt fall Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala-Örebro sjukvårdsregion)

Stöd för utveckling

Tillfälliga satsningar

Metoder för kunskapsstöd

Kvalitetsregister

Uppföljning och analys

Läkemedel/medicinteknik

Forskning/Life Science

Patientsäkerhet

Strukturerad vårdinformation

Nationella samverkansgrupper (NSG)
Öron-, näsa- och halssjukdomar

Ögonsjukdomar

Äldres hälsa

Tandvård

Sällsynta sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Reumatiska sjukdomar

Rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin

Psykisk hälsa

Perioperativ vård, intensivvård
och transplantation

Medicinsk diagnostik

Mag- och tarmsjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Nationellt primärvårdsråd

Lung- och allergisjukdomar

Levnadsvanor

Kvinnosjukdomar och förlossning

Kirurgi och plastikkirurgi

Infektionssjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Endokrina sjukdomar

Cancersjukdomar
(utgörs av RCC i samverkan )

Barn och ungdomars hälsa

Akut vård

Nationella Programområden (NPO)
Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård,
rehabilitering, omvårdnad etc.

Vården blir jämlik
•
•
•
•
•
•

Nationellt enhetliga vårdprogram och riktlinjer
Gemensamt införande av nya metoder
Gemensam utmönstring av gamla metoder
Lokalt anpassade kunskapsstöd
Tillgängliga data för lokal uppföljning
Stöd till verksamhetsutveckling
och förbättringsarbete
• Återkoppling till nationell nivå vid behov av
utvecklingsområden
• Koppling till nationella kvalitetsregister

Nationell nivå (NPO)

Kunskapens väg till vården
• Det nationella systemet för kunskapsstyrning tar
fram ny kunskap och nya vårdförlopp i nationella
programområden

Sjukvårdsregional
nivå (RPO)

• Sjukvårdsregion Mellansverige samordnar
spridningen av ny kunskap och nya vårdförlopp i
motsvarande sjukvårdsregionala
programområden
• Region Gävleborg inför den nya kunskapen och
de nya vårdförloppen i motsvarande lokala
programområden

Lokal nivå (LPO)

Regionens uppgift: Införa ny kunskap
• Region Gävleborg är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning
• Nationella programområden (NPO) motsvaras av lokala programområden (LPO) i vår region
• I det lokala programområdet sker arbetet med att anpassa och införa ny kunskap till vården
De lokala programområdena i Region Gävleborg fokuserar på:
Implementering av
ny kunskap

Stöd till
användningen

Utveckling och
förbättring

Uppföljning - och bidrag
till ny kunskap

Mer information om de lokala programområdena på regiongavleborg.se/samverkanswebben, sök på ”kunskapsstyrning”

Processarbete i lokala programområden
• Arbetet med att införa ny kunskap organiseras i processarbeten inom ett lokalt
programområde (LPO). Varje LPO har en programområdesansvarig.
• Processteamen samarbetar över verksamhetsgränserna, med hela vårdkedjan i åtanke
• Exemplet nedan från LPO Rörelseorganens sjukdomar som har ansvaret att införa ett nytt
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros

NPO Rörelseorganens
sjukdomar

LPO Rörelseorganens
sjukdomar

Godkänt vårdförlopp:
Höftledsartros

LPO-ansvarig:
Anette Lund,
verksamhetschef Ortopedi

Införande vårdförlopp
Höftledsartros

Införande vårdförlopp
Höftledsartros

Införande vårdförlopp
Höftledsartros

Processägare:
Anette Lund,
verksamhetschef Ortopedi

Processledare:
Magnus Holm,
överläkare Ortopedi

Processteam
Representanter från
berörda verksamheter

Processtöd – Sofia Rudman Palm

Samverkan
region/kommuner
Kommunerna samverkar med Region Gävleborg
inom följande programområden:

• Barn och ungdomars hälsa
• Levnadsvanor
• Nervsystemets sjukdomar

• Primärvårdsrådet
• Psykisk hälsa
• Rehabilitering/Försäkringsmedicin
• Tandvård
• Äldres hälsa

Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg
• Kunskapsstyrningsrådet håller ihop det lokala
arbetet i regionen och driver det framåt

Rådsmedlemmar:

Tommy Stokka, stabschef (ordförande)
Frida Andersson, samordnare kunskapsstyrning

• Rådet ska bland annat säkerställa att
nationella rekommendationer följs,
och göra uppdragsbeskrivningar för de lokala
programområdena

Hanna Höghielm, avdelningschef Folkhälsa och hållbarhet
Patrik Lind, avdelningschef Forskning och samhällsmedicin
Susanne Westin, Hälsovalskontoret
Lars Svennberg, chefläkare
Eva Sving , chefsjuksköterska

• Även andra berörda förvaltningar inom
regionen är representerade i rådet, liksom
kommunerna i regionen

Peo Hermansson, medicinsk rådgivare
Tova Johansson Marknell, verksamhetschef
Johnny Hillgren, verksamhetschef
Britt-Marie Sjöberg, sekreterare
Björn Ericsson, ordförande Läkemedelskommittén
Marita Lindsmyr, socialchef Ovanåkers kommun
Anna-Karin Eklund, socialchef Söderhamns kommun
Bengt Vikman, cheftandläkare Folktandvården

Frida och Tommy
Frida Andersson är samordnare för
Region Gävleborgs arbete med
kunskapsstyrning
Tommy Stokka är ordförande i Region
Gävleborgs Kunskapsstyrningsråd

Funderar du på något?
kunskapsstyrning@regiongavleborg.se

