Nationellt system
för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård
Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård
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Ett nytt gemensamt system
för kunskapsstyrning
införs i alla regioner under 2019
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Samverkan med kommuner, myndigheter och
regioner i arbetet med nationell kunskapsstyrning
Professionsföreningar

Partnerskap regionala
stödstrukturer
(Nätverk RSS, Nätverk
Socialchefer, NSK-S,
Samtliga kommuner)

Patientföreningar

Nationella
programområden (NPO)
samverkansgrupper
(NSG)

SKL

Partnerskap med 9 myndigheter
(Socialstyrelsen, TLV,
Läkemedelsverket, IVO, SBU,
E-hälsomyndigheten,
Forskningsrådet,
Folkhälsomyndigheten,
Myndigheten för delaktighet)

Samarbete med samtliga regioner
Regionala programområden (RPO), samverkansgrupper (RSG)
Lokala programområden (LPO), samverkansgrupper (LSG)
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Varför ett nytt system för kunskapsstyrning?
• Vi har stora skillnader i vårdutbud mellan och inom regioner
• Det tar lång tid att implementera ny kunskap
• Vi använder inte all data vi har i förbättringsarbete
• Beslut på olika nivåer i sjukvården fattas inte baserat på bästa kunskap och data om
kvalitet

• Kunskapsmassan växer snabbt, digitalisering ger nya möjligheter
• Kunskapsstyrning kan frigöra resurser
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Det nya nationella systemet
• Det skapas vårdprogram och riktlinjer på nationell nivå
• Kunskapsunderlag anpassas regionalt och lokalt

• Det sker regiongemensamma prioriteringar kring hur och var vård ska bedrivas
• Gemensamt införs nya metoder - och utmönstring av de gamla
• Det sker en samordning om vad som ska följas upp samt när

• Data tillgängliggörs för uppföljning lokalt
• Stöd till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
• Det skapas utrymme för patientmöten

• Det sker återkoppling till nationell nivå vid ev. behov av utvecklingsområden
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Tillfälliga satsningar

Metoder för kunskapsstöd

Kvalitetsregister

Uppföljning och analys

Läkemedel/medicinteknik

Forskning/Life Science

Patientsäkerhet

Strukturerad vårdinformation
Nationella primärvårdsrådet

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

Ögonsjukdomar

Äldres hälsa

Tandvård

Sällsynta sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Reumatiska sjukdomar

Rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin

Psykisk hälsa

Medicinsk diagnostik

Mag- och tarmsjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Nervsystemets sjukdomar

Lung- och allergisjukdomar

Levnadsvanor

(Regionalt värdskap)

Kvinnosjukdomar och
förlossning

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.

Nationella programområden (NPO)
– uppdrag
• Hur ser det ut i dag? Behovs- och gapanalys.
Åtgärder/förslag/prioritera
• Utser nationella arbetsgrupper (NAG)
• Omvärldsbevakning
• Kunskapsstöd för jämlik hälsa och vårdbehandlingsrekommendationer – SVF

• Ordnat införande/ordnad utfasning
• Nivåstrukturering
• Bidra i arbete med ev. statliga satsningar
• Samverka med myndigheter inom aktuellt område
• Annat, t.ex. e-hälsa, kompetensutveckling

• Kvalitetsregister
•
•
•

Sjukvårdsregionerna har delat upp värdskapet för programområdena mellan sig
Varje programområde representeras av samtliga sjukvårdsregioner (6 ledamöter)
Stödresurser: processledare från värdregionen, metodstöd, statistik- och analysstöd, etc.

Sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro är värd för :
Akut vård
Ordf: Lisa Kurland
Hjärt- och kärlsjukdomar
Ordf: Bertil Lindahl
Öron-, näsa-, halssjukdomar
Ordf: Göran Laurell
Äldres hälsa
Ordf: Madelene Johanzon

regiongavleborg.se

Nationella samverkansgrupper (NSG)
• Metoder för kunskapsstöd

• Forskning/Life Science

• Nationella kvalitetsregister

• Patientsäkerhet

• Uppföljning och analys

• Strukturerad vårdinformation

• Läkemedel/medicinteknik
Grupperna består av:
• Sjukvårdsregionala representanter
• Stöd från nationell stödfunktion vid SKL
Gruppernas uppdrag varierar beroende på område:
• Förvaltning/utveckling, behovsanalys, utse expert-, projekt-, referensgrupper, omvärldsbevakning
eller annat
• Vid behov kan ytterligare samverkansgrupper inrättas inom ramen för modellen, t.ex. för tillfälliga
satsningar
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Samverkan med våra kommuner
Kommunerna samverkar med Region Gävleborg
inom åtta programområden:
• Barn och ungdomars hälsa
• Levnadsvanor
• Nervsystemets sjukdomar
• Primärvårdsrådet

• Psykisk hälsa
• Rehabilitering/Försäkringsmedicin
• Tandvård
• Äldres hälsa
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Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg
Kunskapsstyrningsrådet i Region Gävleborg är den första lokala instansen för frågor kring
Nationellt system för kunskapsstyrning. Rådet ska bland annat säkerställa att nationella
rekommendationer följs, och göra uppdragsbeskrivningar för lokala programområden.
Även privata aktörer och kommunerna är representerade i rådet.
Rådsmedlemmarna är:

Peo Hermansson, medicinsk rådgivare

Tommy Stokka, stabschef (ordförande)

Elisabet Winsjansen, chef Aleris

Frida Andersson, samordnare kunskapsstyrning

Tova Johansson Marknell, verksamhetschef

Hanna Höghielm, avdelningschef Folkhälsa och hållbarhet

Britt-Marie Sjöberg, sekreterare

Katarina Wijk, förvaltningschef Forskning och samhällsmedicin

Björn Ericsson, ordförande Läkemedelskommittén

Johan Hagsjö, chef Hälsovalskontoret

Marita Lindsmyr, socialchef Ovanåkers kommun

John Mälstam, chefläkare

Anna-Karin Eklund, socialchef Söderhamns kommun

Eva Sving , chefsjuksköterska

Bengt Vikman, Chefstandläkare Folktandvården
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Programområdesansvariga i Region Gävleborg
Ett av Kunskapsstyrningsrådets uppgifter är att utse ansvariga för de lokala programområdena
i Region Gävleborg. De programområdesansvariga ska:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara en möjlig representant från Gävleborg inom det
•
specifika sjukvårdsregionala programområdet
Vara mottagare för nationella/regionala/lokala
•
kunskapsstyrningsfrågor inom programområdet
•
Hålla ihop och samordna alla processer/arbetsgrupper inom•
det specifika programområdet
Ansvara för prioriteringar och beslut inom programområdet
Ansvara för samverkan med andra relevanta
programområden
•
Ansvara för programområdets
arbete/framdrift/kommunikation
•
Ansvara för att kunskapsunderlag och beslutsstöd används
i patientmötet
•
Vid behov ansvara för framtagning av lokal politisk
viljeinriktning
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Utse processägare i dialog med berörda huvudmän, beakta
befintliga strukturer
Stödja processägare/processledare
Säkerställa patientmedverkan
Rapportera status för respektive programområde till
kunskapsstyrningsrådet vid avstämningsmöte 1 g/år.
Avstämning av processmognad utifrån
processmognadsmodell.
Rapportera till olika forum HSL, HSN, Länsledning välfärd
och Nätverk välfärd eller annat
Ansvara för uppföljning och tillämpning av berörda
kvalitetsregister
Vid behov skapa en styrgrupp om programområdet
innehåller många processer som är i behov av samverkan

Programområde

Programområdesansvarig (LPO)

Akut vård

Bitr. HSD Ledarskap (Johan Kaarme)

Barn och ungdomars hälsa

VC Habilitering/Barnpsykiatri, VC Familjehälsan (Kristina Lingman)

Cancersjukdomar

Kristina Granevåg

Endokrina sjukdomar

VC PV Västra Gästrikland (Jörgen Tranevik)

Hjärt- och kärlsjukdomar

VC Kardiologin (Stefan Cederqvist)

Hud- och könssjukdomar

VC PV CAPIO (Birgitta Molinder Kjerstensson)

Infektionssjukdomar

VC Specialmedicin (Annika Hillgren Matsson)

Kvinnosjukdomar och förlossning

VC Kvinnosjukvården (Johanna Belachew)

Levnadsvanor

Bitr. HSD Ledarskap (Johan Kaarme)

Lung- och allergisjukdomar

VC PV Ljusdal (Anna Andersson)

Mag- och tarmsjukdomar

VC internmedicin (Roger Westerlund)

Medicinsk diagnostik

VC Laboratoriemedicin (Towa Johansson Marknell)

Nervsystemets sjukdomar

VC Specialmedicin (Annika Hillgren Matsson)

Njur och urinvägssjukdomar

VC Kirurgi (Elisabeth Wicklén)

Primärvårdsrådet

Bitr. HSD Nära Vård (Roger O Nilsson)

Psykisk hälsa

VC Vuxenpsykiatrin (Anna Sundqvist)

Rehabilitering/habilitering/Försäkringsmedicin

Bitr. HSD Nära vård (Roger O Nilsson)

Reumatiska sjukdomar

VC Specialmedicin (Annika Hillgren Matsson)

Rörelseorganens sjukdomar

VC Ortopedi (Anette Lundh)

Sällsynta sjukdomar

VC Barnsjukvård (Sofia Arwehed)

Tandvård

Folktandvården Bengt Wikman, Annika Olsson

Ögonsjukdomar

VC Ögon (Sandra Andersson)

Öron, näsa och halssjukdomar

VC ÖNH (Sandra Andersson)

regiongavleborg.se
Äldres hälsa

Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Ljusdals Kommun (Ingrid Sundström)

Exempel lokalt arbete Astma/KOL
inom NPO Lung- och allergisjukdomar
• Utgångspunkten är Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer.
• Syftet är att identifiera förbättringsområden för patienterna i flödet.
• Inventering av nuläge; resurser, utbildningar, statistik, därefter
flödeskartläggning och åtgärdsförslag.

Kunskapsstyrningsråd
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Programområdes
ansvarig
Lung- och
allergisjukdomar
Anna Andersson

Processägare
Astma/KOL
Anna Andersson

Processledare
Astma/KOL
Damjana Palcic Berce

Processteam
Astma/KOL
(inkl. läkemedelsrepresentant)

Process stöd - Johanna Borgström, Peter Larsson

Exempel på kunskapsstöd i nationella
systemet för kunskapsstyrning
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
• Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är gemensamma rekommendationer för utredning,
behandling och uppföljning för all sjukvårdspersonal inom primärvården.
• Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfarna kollegor i hela Sverige – av professionen för
professionen. Rekommendationer läggs till och uppdateras kontinuerligt.
• Systemets användarvänlighet utvecklas kontinuerligt.
• Just nu pågår en vidareutveckling av NKK för att infrastrukturen ska kunna användas av alla.
Nationella programområden kommer att ansvara för innehållet inom NKK.
• Syftet är också att möjliggöra utvecklingen av innehållets användning till beslutsstöd i
landstingens och regionernas vårdinformationssystem.
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Exempel på kunskapsstöd i nationella
systemet för kunskapsstyrning
Vård och insatsprogrammet psykisk hälsa
•

Syftet är att tillämpning av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap ska öka i mötet
mellan profession och brukare/patient inom området psykisk hälsa

•

Uppnå jämlika insatser utifrån en helhetssyn genom att sammanställa, tillgängliggöra
kunskapsunderlag på en gemensam plats för specialistpsykiatri, primärvård,
socialtjänst och skola.

•

Möjlighet att filtrera utifrån verksamhetskategori, befattning etc.
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Mer information eller funderingar
Länk SKL:s hemsida
Länk Samverkanswebben
Kontakta samordnare Frida Andersson tel: (026-5)31876 eller frida.andersson@regiongavleborg.se
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