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Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa tillsammans gör vi varandra framgångsrika
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Tillsammans gör vi skillnad för invånare och
patienter
Under ett år starkt präglat av den pågående pandemin ser styrgrupp för Nationellt system för
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård (SKS) hur den samverkan som byggts upp i systemet gör
skillnad för invånare och patienter. Vikten av etablerade nätverk och samverkansformer mellan
regioner och med myndigheter, kommuner och patient- och professionsföreningar har visat sig
tydligt. Systemet för kunskapsstyrning bidrar till att kunskap snabbt kan sammanställas, spridas och
användas, samt till gemensam uppföljning.
Programområden och samverkansgrupper på nationell liksom på regional nivå har samtidigt fortsatt
sitt arbete för liv och jämlik hälsa inom många områden som inte direkt påverkats av pandemin. Tillit
har byggs mellan nivåer och aktörer och gemensamma arbetssätt får allt tydligare former. I
partnerskapet till stöd för en kunskapsstyrd vård, som är gemensamt med statliga myndigheter,
kunskapsstyrningssystemet och Sveriges Kommuner och Regioner, har samarbetet fördjupats och
stärkts ytterligare. Här hanteras behov löpande för att stödja utveckling och förbättringar i hälso- och
sjukvården och många arbeten sker i samverkan med kommunerna.
Arbetet med strukturerad vårdinformation, nationella kliniska kunskapsstöd och systematisk
uppföljning är nyckelfrågor för att tillvarata digitaliseringens och de nya vårdinformationsystemens
möjligheter att bidra i hälso- och sjukvårdens lärande och utveckling. De personcentrerade och
sammanhållna vårdförloppen bidrar till att driva på detta viktiga utvecklingsarbete. I vårdförloppen
tar vi tydligt vara på gemensamma kompetenser och kunskap som delvis redan finns, men som av
olika orsaker inte tidigare nått ut överallt. Åtta personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är
framtagna och är i olika stadier av införande, ett arbete som trots pandemin pågår i regionerna.
Vårdförloppen kommer att bidra till att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal får det stöd de
behöver för att tillsammans och utifrån sina respektive kunskaper skapa bästa möjliga vård.
Tre år efter uppstart har programområden och samverkansgrupper i kunskapsstyrningssystemet
kommit långt i att bidra till bättre förutsättningar för vårdteam att arbeta utifrån bästa möjliga
kunskap. Verksamhetsplanerna för de nationella grupperna innehåller ytterligare konkreta åtgärder
för att förbättra hälsa och rädda liv. I detta dokument kan du ta del av en översikt av insatserna, som
också presenteras mer utförligt på kunskapsstyrningvard.se.
SKS beslutade den 25 februari 2021 att ställa sig bakom de nationella programområdenas och
nationella samverkansgruppernas verksamhetsplaner och ser fram mott ett 2021 där samverkan
utvecklas ytterligare för liv och jämlik hälsa.
Jönköping, 2021-03-10

Mats Bojestig
Styrgruppsordförande, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
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Inledning
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård handlar om att utveckla, sprida och
använda bästa möjliga kunskap i hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas
tillgänglig och användas i varje vårdmöte.
I kunskapsstyrning ingår tre delar: uppföljning och analys, kunskapsstöd samt stöd till
verksamhetsutveckling och ledarskap.
I dagsläget omfattar kunskapsstyrningssystemet regionerna, med sikte på ett gemensamt system
med kommunerna. Samarbete med kommunerna är etablerat inom flera områden.
Största delen av arbetet inom kunskapsstyrningen sker i regionerna samt i landets sjukvårdsregioner,
med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i samverkan med patient- och
professionsföreningar, kommunerna och staten.

Om sammanfattningen av insatser i nationella programområden
och nationella samverkansgrupper
Detta dokument innehåller förteckningar över insatsområden 2021 per nationell programområde
(NPO) och nationell samverkansgrupp (NSG). .
Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har ställt sig bakom de
insatser som listas.
För mer information om respektive NPO och NSG och dess insatsområden samt
kunskapsstyrningssystemet, se webben:
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt vid frågor
Kontaktperson för frågor om innehållet i respektive grupps planerade insatser och åtgärder är
processtödet. Kontaktuppgifter finns listade på webben på sidorna för nationella programområden
respektive nationella samverkansgrupper. För övergripande frågor som rör
kunskapsstyrningssystemet, vänligen kontakta den nationella stödfunktionen via:
kunskapsstyrning-vard@skr.se

Vision och mål
Övergripande utgångspunkt för arbetet i samtliga NPO och NSG är visionen för
kunskapsstyrningssystemet: ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi
varandra framgångsrika”. De övergripande målen handlar om att skapa en god vård, det vill säga att
vården är:
Kunskapsbaserad. Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska präglas av
rättssäkerhet.
Individanpassad. Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och
integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.
Jämlik. Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
Tillgänglig. Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta oskälig tid på
vård eller omsorg.
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Effektiv. Resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till hela
befolkningen.

Nationella programområden och nationella samverkansgrupper
Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har 26 nationella
programområden och åtta nationella samverkansgrupper beslutats om. NPO/NSG består av experter
med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner och med
mandat att företräda sjukvårdsregionen i kunskapsstyrningsfrågor inom NPO/NSGs fält. I NSG deltar
även Sveriges kommuner och regioner (SKR) med sakkunniga. Uppdraget för NPO/NSG är att leda
och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält.
I samtliga sex sjukvårdsregioner har genomförts alternativt pågår arbete med att anpassa och
utveckla de regionala kunskapsstyrningsorganisationerna för att koppla samman med den nationella.

Värdskap för nationella programområden och nationella
samverkansgrupper
Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att
förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft, visst statistik- och analysstöd samt
kommunikationsstöd. För NPO Cancerssjukdomar ligger värdskapet vid SKR, det finns ett så kallat
vilande värdskap i norra sjukvårdsregion. Det innebär att norra sjukvårdsregionen och NPO
Cancerssjukdomar förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar NPO Cancerssjukdomar
på med processtöd från SKR. SKR är värd för samtliga nationella samverkansgrupper.
Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes och
samverkansgrupps processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationella programområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akut vård
barn och ungdomars hälsa
cancersjukdomar
endokrina sjukdomar
hjärt- och kärlsjukdomar
hud- och könssjukdomar
infektionssjukdomar
kirurgi och plastikkirurgi
kvinnosjukdomar och förlossning
levnadsvanor
lung- och allergisjukdomar
mag- och tarmsjukdomar
medicinsk diagnostik
nervsystemets sjukdomar

•
•

•
•
•
•
•
•
•

njur- och urinvägssjukdomar
perioperativ vård, intensivvård och
transplantation
primärvårdsrådet
psykisk hälsa
rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin
reumatiska sjukdomar
rörelseorganens sjukdomar
sällsynta sjukdomar
tandvård
äldres hälsa
ögonsjukdomar
öron, näsa och halssjukdomar

•
•
•
•

patientsäkerhet
strukturerad vårdinformation
uppföljning och analys
stöd för utveckling

•
•
•

Nationella samverkansgrupper
•
•
•
•
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forskning och life science
läkemedel och medicinteknik
metoder för kunskapsstöd
nationella kvalitetsregister

Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt system för kunskapsstyrning sammanställer och är avsändare till nationella vårdprogram,
riktlinjer för hälso- och sjukvården, personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp och
rekommendationer anpassade för vårdmötet i primärvården. Kunskapsstöden har primärt
professionen som målgrupp och det kliniska vårdmötet i fokus, men kan även innehålla stöd och
underlag för planering och styrning.
Kunskapsstöden publiceras och är tillgängliga på nationelltklinisktkunskapsstod.se i pdf-format med
undantag för primärvårdsrekommendationerna som tas fram i ett digitalt produktionsverktyg, lagras
och distribueras via API:er och tillgängliggörs via regionernas egna system.
Under 2021 kommer ett nytt produktionsverktyg som möjliggör produktion av ett bredare innehåll,
för fler målgrupper och vårdnivåer, för att stödja det kliniska vårdmötet i både primär- och
specialistvård.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Staten och SKR har tecknat en överenskommelse i syfte att ta fram personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och
kvaliteten i den svenska hälso- och sjukvården. Regionerna via de nationella programområdena i
systemet, leder i sin tur arbetet med att ta fram och följa upp vårdförlopp. SKR:s uppdrag är att ha en
stödjande roll och driva arbetet med att utveckla modeller och processer för nationellt gemensamma
arbetssätt i framtagande och införande av vårdförlopp.
Under 2020 har SKS godkänt sex vårdförlopp och regionerna har påbörjat införandet. Ytterligare fyra
vårdförlopp planeras att godkännas under första kvartalet 2021. Ansvarigt NPO kommer under 2021
stötta införandet på olika sätt, bland annat genom att anordna minst ett webbinarium om det
framtagna vårdförloppet.
Nationella arbetsgrupper har påbörjat arbete med att ta fram vårdförlopp för 14 nya hälsotillstånd.
Därutöver kommer sex av de beslutade vårdförloppen vidareutvecklas, exempelvis för att täcka in en
större del av vårdprocessen eller för att täcka in nya patientgrupper. SKS tar ställning till de nio
ansökningar om nya hälsotillstånd som NPO har framfört under februari.

Godkända 2020

Under framtagande - 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes med hög risk för fotsår
Epilepsi
Inflammatorisk tarmsjukdom
Grav hörselnedsättning
Jättecellsarterit
Knäledsartros
Långvarig icke-malign smärta
Palliativ vård

•
•
•

•

•
•
•

Självskadebeteende
Svårläkta sår
Sömnrelaterad andningsstörning
och obstruktiv sömnapné
Traumatisk hjärnskada
Varicer och venösa bensår
Ångest och depression

•

Levnadsvanor (generiskt)

•
•
•
•
•

Höftledsartros prim.vård*
Reumatoid artrit*
Stroke och TIA*
KOL*
Schizofreni*
Kritisk benischemi

Godkänns Q1 2021
•
•
•

26 vårdförlopp i olika faser
* Dessa 6 vårdförlopp vidareutvecklas med en del 2
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Förfrågan om nya
vårdförlopp för
2021

•
•

Sepsis*
Kogn. svikt vid demens
Osteoporos – sekundärprev.
efter fraktur
Hjärtsvikt - nydebuterad
Rehabilitering (generiskt)
Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system för kunskapsstyrning

2021-03-10

Hälso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan

En generisk modell för rehabilitering som syftar till att säkerställa att rehabilitering integreras på ett
enhetligt sätt i vårdförloppen för olika hälsotillstånd blir klar i början av året. Under året kommer ett
motsvarande tas fram för levnadsvanor. Dessa är inte fristående vårdförlopp.
Under 2021 kommer de nationella arbetsgrupperna förankra vårdförloppet inom
kunskapsstyrningssystemet i högre grad innan det går ut på öppen remiss. Öppen remiss sker vid
fasta datum fyra gånger per år. Enligt nuvarande tidplaner beräknas ett vårdförlopp gå på remiss i vår
och en handfull i september respektive november.
I de nationella arbetsgrupperna ingår exempelvis vårdprofessioner, patientrepresentanter,
primärvårdsrepresentanter, forskare samt representant från respektive NPO. I ett antal
arbetsgrupper ingår representation från kommunal verksamhet. Personer med kompetens inom
analys/kvalitetsregister och ekonomi/hälsoekonomisk knyts till arbetsgruppen på olika sätt från
värdregionen. Arbetsgrupperna har en god spridning av representanter från olika sjukvårdsregioner
vilket underlättar både framtagandet av genomförbara vårdförlopp och förberedelserna inför
kommande införande i hela landet.
Ett stödmaterial som beskriver hur arbetet med att ta fram ett nytt vårdförlopp går till utarbetades
under 2020 utifrån generiskt ramverk för kunskapsstöd (framtaget av NSG metoder för
kunskapsstöd) och de lärdomar som erhållits hittills. Under 2021 kommer stödfunktionens samlade
stödmaterial för att utarbeta kunskapsstöd, oavsett om det är ett vårdprogram, vårdriktlinje eller
vårdförlopp, ytterligare synkroniseras för att bli än mer generiskt. Arbete för att lägga in
vårdförloppen på NKK kommer också påbörjas under 2021.
Inom ramen för kunskapsstyrningssystemet arbetar NSG för uppföljning och analys respektive NSG
för strukturerad vårdinformation med att utveckla såväl strategi som praktiska former för uppföljning
av vårdförloppen som en del av hälso- och sjukvården i stort. Förutsättningarna för uppföljning,
främst tillgången till kvalitetsdata, varierar mellan olika sjukdomstillstånds förlopp. En strategi för
arbetet på kort och lång sikt är beslutad. En nödvändig förutsättning är att vårddokumentationen kan
stödja uppföljningen bättre än idag. Arbetet med utvecklad uppföljning är därför nära knutet till
informatikarbetet. Erfarenheter från tre informatikpiloterna (hjärtsvikt, schizofreni, stroke) finns. En
arbetsplan för respektive vårdförlopp som fokuserar på de indikatorer där nationell data inte ännu
finns kommer tas fram. Data avseende vårdförloppen presenteras på hemsidan Vården i siffror.
För ytterligare information om arbetet se webben:
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård
Sedan våren 2018 har styrgruppen i kunskapsstyrningssystemet ingått ett partnerskap med ett antal
av myndigheterna i Rådet för att styra med kunskap (Rådet). Partnerskapet ska ses som en modell för
långsiktig samverkan på nationell nivå i kunskapsstyrningsfrågor. Med kunskapsstyrning inom
partnerskapet menas att utveckla, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.
Inom partnerskapet har bland annat bildats en expertgrupp horisontella prioriteringar.
Rådet består av nio myndigheter varav följande sex är aktiva i partnerskapet:
•
•
•
•
•
•
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e-Hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
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För mer information om partnerskapet se webben: Partnerskap med myndigheter

Generella uppgifter för nationella programområden och nationella
samverkansgrupper 2020
Samverkan med kommunerna
Samverkan är etablerad med kommunernas motsvarande nationella samarbete avseende
kunskapsstyrning. För närvarande deltar kommunerna med representanter i följande nationella
programområden och nationella samverkansgrupper samt i nationella arbetsgrupper som startas
inom deras ansvarsområden:
•
•
•
•

psykisk hälsa
barn- och ungas hälsa
äldres hälsa
levnadsvanor

•
•
•
•

rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin
primärvårdsrådet
patientsäkerhet
stöd för utveckling.

Kommunerna finns även representerade med experter i flera av de nationella arbetsgrupper som rör
framtagande, införande och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Sjukvårdsregionala och lokala strukturer
I uppdraget för NPO och NSG ingår att ha en nära samverkan med sjukvårdsregionala och lokala
strukturer i syfte att fånga upp behov av insatser som görs bäst nationellt gemensamt och säkra
implementering av förbättringsinsatser för att utveckla vården.
Den sjukvårdsregionala och lokala nivån inom Nationellt system för kunskapsstyrning ska bland annat
göra nationella kunskapsstöd tillgängliga i mötet mellan vårdens medarbetare och patienten, följa
upp och analysera behandlingsresultat och verka för förbättringar i vårdens verksamheter.
Genom en utvecklad kommunikation och dialog kan det gemensamma lärandet och nya arbetssätt på
ett transparent sätt utvecklas, stöttas och samordnas. Exempel på sjukvårdsregionala insatser är att
stimulera kunskapsnätverket så att kommunikation och informationsutbyte fungerar så bra som
möjligt mellan nationell, sjukvårdsregional och regional nivå. Generiska administrativa processer,
gemensamma digitala arbetsytor, samordnad kommunikation och webbinarier är exempel på verktyg
för att stödja samverkan mellan systemets nivåer.
I kunskapsstyrningssystemet stödjs samverkan bl a genom det sjukvårdsregionala värdskapet för
nationella programområden, se ovan.

Samverkan med andra intressenter
Uppdraget för de nationella programområdena och de nationella samverkansgrupperna förutsätter
nära samverkan dels med andra nationella NPO och NSG, dels med olika intressenter såsom:
•
•
•

patientföreningar
specialistföreningar
professionsföreningar

•
•
•

nationella kvalitetsregister
kommuner
myndigheter

NPO/NSG har kontinuerlig kontakt och för dialog med såväl patientföreningar som
professionsföreningar och andra intressenter. Allt eftersom olika insatser och åtgärder planeras och
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startar bjuds patientföreningar, professionsföreningar, kommunerna, myndigheter etcetera in att
delta i arbetet. För patient- och närståendemedverkan samt samverkan med patientföreningar finns
en särskild rutinen framtagen. Särskilda samverkansformer finns i dagsläget även med Svenska
Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna samt Sveriges
Arbetsterapeuter.

Behovsanalyser
I samtliga programområdens uppdrag ingår även att genomföra analyser av bland annat ojämlikheter
i kvalitet och resultat, vårdbehov och vårdutbud. I uppdraget ingår till exempel att kartlägga
specificerade områden, genomföra omvärldsspaning, inhämta kunskap från till exempel berörda
kvalitetsregister. Detta uppdrag sker löpande och syftar till att identifiera behov av sådan karaktär att
gemensamma nationella insatser/åtgärder är det mest resurseffektiva sättet att arbeta för en god
vård.

Tillsätta nationella arbetsgrupper (NAG)
För de flesta NPO och NSG är det aktuellt att tillsätta nationella arbetsgrupper (NAG) som kan vara
bestående över tid eller tillfälliga. Det för att antingen fördjupa analyserna av till exempel skillnader i
vårdpraxis, omotiverade kvalitetsskillnader inom ett område eller för att gemensamt arbeta med
implementering av insatser/åtgärder i syfte att förbättra vården.
Inför bildandet av NAG tar NPO/NSG fram en uppdragsbeskrivning där syfte, förväntade
resultat/leveranser och sätt att följa upp arbetets effekt framgår, samt att ta fram kravspecifikation
för kompetenser/funktioner och arbeta med nomineringsförfarandet. Vid tillsättande av NAG ska
alltid samverkan med andra berörda NPO/NSG ske. En NAG ska vara tvärprofessionellt sammansatt
och patientrepresentation/inflytande ska säkras.

Indikatorer och analys
För flera vårdförlopp finns resultatrapporter på webben i Vården i siffror. Respektive NPO
kommer/kan under 2021 som del i uppdraget för NPO skapa en områdesrapport på Vården i siffror. I
rapporten ska framgå läge och utmaningar för det egna vårdområdet, i den mån som det kan
beskrivas med tillgängliga data. Respektive NPO/NAG kan utforma presentationen – främst den som
sker med hjälp av vårddata – av det egna verksamhetsområdet, och även att driva frågor om
utveckling och publicering av nya indikatorer på Vården i siffror.

Bidra i utveckling av nationella kvalitetsregister
De nationella kvalitetsregistren och registercentrumorganisationerna bidrar med infrastruktur och
kompetens inom analys av nationella data för uppföljning, och kvalitetssäkring av dimensionerna för
en ”god vård”, det vill säga de övergripande målen för den samlade kunskapsstyrningen.
Kvalitetsregistersystemet ger därmed Sveriges hälso- och sjukvård möjlighet att säkra kunskap och
lärandet i sina verksamheter genom att:
•
•
•

vara ett stöd för uppföljning, styrning och ledning samt effektiv vård och omsorg
användas systematiskt i förbättringsarbete och kvalitetssäkring
aktivt bidra med kunskap och erfarenhet till utvecklingen av e-hälsa och
vårdinformationssystem.

De nationella programområdena (NPO) har därför i uppdrag att:
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•
•

inkludera de nationella kvalitetsregistren i sitt arbete och löpande samverka med de
nationella kvalitetsregister som finns inom kunskapsområdena för respektive NPO
utifrån fastställd process, beskriva behov av kvalitetsdata inom sitt område, där data om
kvalitet och resultat saknas.

Ordnat införande/utfasning av läkemedel och medicintekniska
produkter
Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik är styrgrupp för regionernas
samverkansmodeller för läkemedel respektive medicinteknik, som har som syfte att åstadkomma en
jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av läkemedel och medicintekniska produkter
i hela landet.
Inom samverkansmodellen för läkemedel finns rådet för nya terapier, NT-rådet, som ger regionerna
rekommendationer om användning av vissa nya läkemedel, framförallt sådana som används inom
slutenvården. Där finns också bland annat en funktion för horizon scanning som bevakar läkemedel
på väg mot marknaden och en marknads- och förhandlingsfunktion som förhandlar priser på
läkemedel för alla regioners räkning.
Rådet för medicintekniska produkter, MTP-rådet, är NT-rådets motsvarighet för medicinteknik och
ger rekommendationer kring användning av ett urval av medicintekniska produkter. För att fånga
upp produkter som är på gång att införas arbetar samverkansmodellen för medicinteknik med
horisontspaning tillsammans med tand- och läkemedelsförmånsverket, TLV. En produkt eller
produktgrupp kan även föreslås av en region eller NPO.
De båda råden arbetar i nära samarbete med NPO, NAG och berörda nätverk liksom med
myndigheter, patienter och företag. Rekommendationer från NT-rådet och MTP-rådet ska införlivas i
berörda kunskapsunderlag som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning.

Nationell koncentration av högspecialiserad vård
(nivåstrukturering)
Samtliga NPO arbetar tillsammans med Socialstyrelsen och ger förslag till Socialstyrelsen på områden
för nationell koncentration av högspecialiserad vård. Genomlysningen som NPO:erna gjort har
resulterat i en lista med runt 300 förslag på områden. I de fall som Socialstyrelsen väljer att vidare
utreda om ett område bör nivåstruktureras nationellt bistår regionerna, med stöd av NPO,
Socialstyrelsen med att nominera experter som kan ingå i så kallade sakkunniggrupper för arbetet.
Under året har NPO:erna därför nominerat sakkunniga experter inför uppstarten av flera nya
områden.
Läs mer om Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård på webben:
Nationell högspecialiserad vård

Kommunikation
Samordnade strategiska och operativa kommunikationsinsatser stödjer samverkan i Nationellt
system för kunskapsstyrning och fastställda mål för god och jämlik vård på nationell,
sjukvårdsregional och lokal nivå. Insatserna ska även bidra till ökad förståelse för vikten av
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.
Under 2021 prioriteras insatser för att utveckla digitala samarbetsytor, samordna och utveckla
nationell webb inom kunskapsstyrning och stödja arbetet med att ta fram och använda bästa möjliga
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kunskap. Insatserna samordnas av stödfunktionen vid SKR, regionernas
kommunikationsdirektörsnätverk och sjukvårdsregionala kommunikatörer.

Uppföljning och utvärdering av verksamhetsplanering
Verksamhetsplaner utvärderas årsvis av NPO och NSG. Insatsområden följs upp och utvärderas
löpande under året i syfte att säkerställa att arbetet sker enligt plan, syfte och mål.
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Lista på insatsområden per nationellt programområde
Nationellt programområde för akut vård
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•

Nationell högspecialiserad vård
Sepsis (kunskapsstöd)
Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan (uppföljning)
Omhändertagande av den akut sjuke patienten - resurser som behövs på och kring en
sjukhusbunden akutmottagning
Sköra äldre (kunskapsstöd)

Nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa
Insatsområden 2021
•
•
•

Barnhälsovård
Barn och ungdomar med långvarig smärta (kunskapsstöd)
Behandling av fetma hos barn och ungdomar (kunskapsstöd)

Nationellt programområde för cancersjukdomar
Innehållet i verksamhetsplanen för NPO cancersjukdomar styrs av den gällande överenskommelsen
mellan regeringen och SKR för 2021-2023 samt överenskommelsen för kvinnors hälsa (nuvarande
och tilläggsöverenskommelse)

Insatsområden enligt överenskommelse 2021-2023
Insatserna delas in i tre områden som motsvarar cancerstrategins delar:
•
•
•

Prevention och tidig upptäckt
Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten
Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

Till varje område kopplas följande insatser som ska genomföras under 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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arbeta i enlighet med RCC:s handlingsplan med att förebygga cancer
fortsatt stödja regionerna i deras arbete med organiserad prostatacancertestning
stödja hälso- och sjukvården i att öka kunskapen om symptom och fynd som kan innebära
förhöjd cancerrisk
stödja regionernas arbete med screening
fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp
fortsatt arbete för att stödja barncancerområdet
stöd till rehabilitering och palliativ vård
fortsatt nationell samordning och utveckling av Min vårdplan så att den tillgängliggörs till
cancerpatienter
uppdatera och revidera befintliga vårdprogram på cancerområdet
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

fortsatt stödja kopplingen mellan nationella vårdprogram och nationella kvalitetsregister
bidra till ökad följsamhet till läkemedelsregistreringen genom att stödja de kliniker som på ett
fullvärdigt sätt deltar i inrapporteringen och underlätta automatöverföring av data
stödja arbetet med nationella regimbiblioteket och underlätta för regionerna att koppla
regimerna till sina vårdadministrativa system.
analysera och beskriva vilka utmaningar och konsekvenser framstegen inom precisionsmedicin
har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel
kommer påverka behandling av cancerpatienter och om det kommer påverka kostnaderna för
cancervården
kartlägga hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har påverkats genom covid-19pandemin och föreslå åtgärder för att öka deltagandet
utveckla möjligheter att genomföra registerbaserade randomiserade studier (R-RCT) för att
påskynda återhämtningen inom klinisk cancerforskning efter pandemin
bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet
stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser
stödja och medverka i utbildningar för chefer och medarbetare i cancervården.
insatser kvinnors hälsa:
•
främja fortsatt regional och nationell samverkan inom cancerscreening
• utveckling och kunskapsuppbyggnad kring och rehabilitering av bäckenkomplikationer vid
cancersjukdom
•
piloter för nya arbetssätt inom screeningverksamhet
•
generiska kallelsesystem för screening
•
anslutning till kvalitetsregistret för mammografi.

Nationellt programområde för endokrina sjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes
Diabetes med högrisk för fotsår (sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp)
Hypertyreos (kunskapsstöd)
Osteoporos (kunskapsstöd)
Osteoporos hos högriskpatient med fraktur (sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp)
Hyperparatyroidism (kunskapsstöd)
Övriga kunskapsområden - Obesitas, hypotyreos och könsdysfori

Nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
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Sekundär prevention vid perifer arteriell sjukdom (PAD) (kunskapsstöd)
Sekundär prevention vid ischemisk hjärtsjukdom (IHD) (kunskapsstöd)
Varicer och venösa bensår (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, samt kunskapsstöd)
Sekundär prevention vid perifer arteriell sjukdom (personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp)
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•

Stöd till införande av kunskapsstöd (Kritisk benischemi, hjärtsvikt, sekundärprevention vid
ischemisk hjärtsjukdom, varicer och venösa bensår)

Nationellt programområde för hud- och könssjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•

Svårläkta sår (kunskapsstöd samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp)
Venereologi med inriktning gonorré (införande)
Psoriasis (stöd till införande)
Atopiskt eksem (kunskapsstöd samt uppföljning)

Nationellt programområde för infektionssjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•
•

Hepatit – hepatitelimineringsplan (kunskapsstöd, uppföljning, införande)
Sepsis (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Vårdrelaterad sepsis (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Strama (antibiotikaresistens)
Uppföljning efter covid-19 19 (kunskapsstöd, införande)
Bidrar till Socialstyrelsens arbete med nationellt högspecialiserad vård inom infektionsområdet.
Samverkar med Socialstyrelsen, SKR och andra NPO:er om olika aspekter av covid-19-pandemin
och handläggning av patienter med covid-19.

Nationellt programområde för kirurgi och plastikkirurgi
Insatsområden 2021
•

Kartläggning, behovs- och gapanalys

Nationellt programområde för kvinnosjukdomar och förlossning
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•
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Klimakteriebehandling (kunskapsstöd)
Blödningsrubbningar (kunskapsstöd)
Fosterdiagnostik (kunskapsstöd)
Fetal RhD-screening och profylax (införande)
Digitalt kunskapsstöd inom mödrahälsovården
Handläggning av igångsättning av förlossning (kunskapsstöd)
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Nationellt programområde för levnadsvanor
Insatsområden 2021
•
•

Levnadsvanor inklusive riktlinjer inför operation (kunskapsstöd och personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp)
Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor (uppföljning)

Nationellt programområde för lung- och allergisjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•
•

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp)
Obstruktiv sömnapné hos vuxna (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Matallergi, inklusive anafylaxi (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Lungfibros (kunskapsstöd personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Covid-19 påverkan
Svår allergisk rinokonjunktivit (kunskapsstöd)
Överföring av ungdom med kronisk lungsjukdom till vuxensjukvården (behovsanalys)

Nationellt programområde för mag-och tarmsjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•

Levercirrhos (kunskapsstöd, uppföljning)
Inflammatorisk tarmsjukdom (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Appendicit (kunskapsstöd, införande)
Gallstenssjukdom (kunskapsstöd, införande)
Tarmsvikt (kunskapsstöd, uppföljning, införande)

Nationellt programområde för medicinsk diagnostik
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
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Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska
undersökningar
Diagnostisk cancergenomik. Utveckling av nationella riktlinjer för klinisk implementering av
storskalig DNA-sekvensering.
Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning
Nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin
Nationell samordning av nomenklatur och kod för undersökningar och tester inom
laboratoriemedicin
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Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•

Beslutsstöd inom nervsystemets sjukdomar
Stroke (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, uppföljning, införande)
Smärta (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, uppföljning, införande)
Ordnat införande och användande av dyra läkemedel och behandlingsmetoder (migrän i
samarbete med NPO barn och ungas hälsa”, narkolepsi, MS-behandling)
Epilepsi (kunskapsstöd, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, uppföljning, införande)
Dialog om vårdbehov/vårdutbud med patient-, -professions och specialistföreningar samt
kvalitetsregister

Nationellt programområde för njur- och urinvägssjukdomar
Insatsområden 2021
•

Njurtransplantation med levande donator (kunskapsstöd)

Nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och
transplantation
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporter av svårt sjuka patienter (kunskapsstöd)
Intermediärvård (kunskapsstöd)
Donation
Jämlik vård för transplantation (kunskapsstöd)
Vårdtyngdsmätning (uppföljning)
Jämlik väntetid för operation (uppföljning)
Verka för att ny kompetens blir tillgänglig och stannar kvar i vården
Rekommendationer för uppföljning efter intensivvård (uppföljning)

Nationella primärvårdsrådet
Insatsområden 2021
•
•
•

Över-, underdiagnostik och -behandling
Databaserad beskrivning av primärvård
Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård (kunskapstöd)

Nationellt programområde för psykisk hälsa
Insatsområden 2021
•

17

Implementering och vidareutveckling samt uppföljning och revidering av framtagna vård- och
insatsprogram (VIP)
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•
VIP schizofreni- och liknande tillstånd
•
VIP självskadebeteende
•
VIP depression och ångestsyndrom
•
VIP missbruk, beroende
•
VIP adhd
• Schizofreni – nyinsjuknade samt behandling (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
• Depression och ångestsyndrom (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
• Självskada (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)

Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering vid covid-19 (kunskapsstöd)
Stöd för implementering av generisk modell för rehabilitering (personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp)
Gränssnittet och samordningen vid övergång till vuxensjukvård för barn- och
ungdomshabiliteringens målgrupp
Jämlik hälsoutveckling inom området habilitering
Samverkan inom partnerskapet för området habilitering (kunskapsstöd)
Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem (kunskapsstöd, införande och
uppföljning)
Traumatisk hjärnskada (TBI) (personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp) i samarbete med
NPO nervsystemets sjukdomar, NPO akutsjukvård, NPO barn och ungas hälsa och nationella
primärvårdsrådet.

Nationellt programområde för reumatiska sjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•

Reumatoid Artrit (RA) (personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp )
Jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis – GCA) (personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp)
Systemisk skleros (kunskapsstöd)
Nationell strukturerad internetbaserad patientutbildning vid reumatiska sjukdomar

Nationellt programområde för rörelseorganens sjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
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Inventering av regionala HTA-analyser och kunskapsunderlag
Regional nivåstrukturering
Handledsfraktur (kunskapsstöd, införande , uppföljning)
Höftledsartros (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp del II ortopedi (uppföljning,
införande del I primärvård)
Knäledsartros (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp del I primärvård)

Nationellt system för kunskapsstyrning

2021-03-10

Hälso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan

•
•
•
•

Tumbasartros (kunskapsstöd)
Ryggsmärta (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Framfotbesvär (kunskapsstöd)
Höftfraktur (kunskapsstöd)

Nationellt programområde för sällsynta sjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•

Diagnostik
Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov
Medfödda metabola sjukdomar
Referensgrupp NPO sällsynta sjukdomar myndighetsdialog
22q11 deletionssyndromet (kunskapsstöd)
Prader-Willis syndrom (kunskapsstöd)

Nationellt programområde för tandvård
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•

Behandling av okontrollerad kariessjukdom (kunskapsstöd)
Dental implantat (kunskapsstöd)
Covid-19 (kunskapsstöd, införande)
Kunskapsbehov i tandvården
Tandvårds Strama (rekommendationer)Handlingsplan patientsäkerhet inom tandvård
Erosionsskador (kunskapsstöd)

Nationellt programområde för äldres hälsa
Insatsområden 2021
•
•
•

kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Palliativ vård (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Skörhet

Nationellt programområde för ögonsjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
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Uppnå en god och likvärdig ögonsjukvård i landet
Ögonsjukvårdens nationella prioriteringslista
Stödja framtagandet av nationella kunskapsstöd (20 områden pågår)
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Nationellt programområde för öron- näs- och halssjukdomar
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•

Rehabilitering av patienter behandlade för huvud- halscancer
Sömnrelaterade andningsstörningar och Obstruktiv SömnApné hos barn (personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp)
Grav hörselnedsättning (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
Tonsilloperation, tonsillektomi/tonsillotomi
Hörselnedsättning – audiologi.
Hörselnedsättning – otokirurgi

Lista på insatsområden per NSG
Nationell samverkansgrupp för metoder för kunskapsstöd
Insatsområden 2021
•
•
•
•

Generiskt ramverk för kunskapsstöd: förvalta och vidareutveckla
Tillvarata HTA i systemet för kunskapsstyrning
Definiera/beskriv olika typer av kunskapsstöd
Vägledning kring behovs- och gapanalys

Nationell samverkansgrupp för uppföljning och analys
Insatsområden 2021
•
•
•
•
•
•

Utveckling av den sjukvårdsregionala samverkan och kopplingen till det sjukvårdsregionala
värdskapet för nationella programområden
Dialog och samverkan med SKR och statliga myndigheter inom uppföljning och analysområdet
Gemensam plattform för uppföljning och analys
Process för instyrning och hantering av behov nya vårddata
Uppföljning personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Förvaltning, drift och utveckling av gemensam uppföljning och öppna jämförelser som bedrivs
inom SKR:s regi

Nationell samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister
Insatsområden 2021
•
•
•
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Öka användbarheten och tillgängligheten till kvalitetsregisterdata i hälso- och sjukvården
Stödja de nationella programområdena i deras uppdrag kopplat till nationella kvalitetsregister,
och skapa samordnade förutsättningar för detta arbete.
Stödja effektivare informationsförsörjning mellan vårddokumentationssystem och
kvalitetsregister.
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•
•
•
•

Process för instyrning och hantering av behov av nya vårddata inom regionernas system för
kunskapsstyrning.
Ett sammanhållet och långsiktigt hållbart system för Nationella Kvalitetsregister
Översyn av registercentrumorganisationernas (RCOs) och de nationella kvalitetsregistrens
uppdrag och ekonomi.
Utvecklat stöd till och samverkan med olika intressenter avseende frågor rörande forskning och
Life Science.

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik
Insatsområden 2021
•
•
•
•

Läkemedelsinformatik
Förstärkning och utveckling av regionernas samverkansmodell för läkemedel
Stötta hantering av nationellt läkemedelsförråd för kritiska läkemedel kopplat till covid-19 samt
bidra till utredning av behov av samverkan kring läkemedelsförsörjning
Förstärkning och utveckling av regionernas samverkansmodell för medicinteknik

Nationell samverkansgrupp för forskning och life science
Insatsområden 2021
•

Dialog och identifiera gemensamma mål med andra forskningsgrupperingar

Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet
Insatsområden 2021
•
•

Samarbete med Socialstyrelsen kring framtagandet och implementering av nationell
handlingsplan för ökad patientsäkerhet
Verktyg för självskattning av patientsäkerhet i regionerna

Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation
Insatsområden 2021
•
•
•
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Etablering av organisation och samarbetsformer
Arbete för en mer enhetlig informationsstruktur
Förvaltning av resultat från informatiskt arbete
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Nationell samverkansgrupp för stöd till utveckling
Insatsområden 2021
•
•
•

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och processutveckling
Ramverk för nivåstrukturerad och riktad kompetensutveckling inom förbättringskunskap
Kunskapsstyrning – att utveckla, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap inom
Socialtjänsten

Bilaga 1: Nationella programområdens tillhörande
primärvårdsrekommendationer
NPO Akut vård

•

Hjärtstopp

•

ABCDE, initialt omhändertagande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypoglykemi hos barn med diabetes
Hälta hos barn
Primär immunbrist hos barn
Kräkningar hos barn
Laktosintolerans hos barn
Migrän hos barn
Pneumoni hos barn
Purpura hos barn
Påssjuka
Röda hund
Sköldkörtelrubbning hos barn
Spänningshuvudvärk hos barn
Tillväxtrubbningar hos barn
Urinvägsinfektion hos barn
Mässling
Vattkoppor
Viruskrupp hos barn
Fetma hos barn

•

Malignt lymfom och Kroniskt lymfatisk
leukemi
Myelom
Sköldkörtelcancer

NPO Barn-och ungdomars hälsa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stjärtfluss hos barn
Anemi hos barn
Astma hos barn, akut anfall
Astma hos barn
Barn som far illa
Akut buksmärta hos barn
Blåsljud hos barn
Celiaki hos barn
Diabetesketoacidos hos barn
Diarré hos barn
Primär nokturn enures hos barn
Fimosis hos barn
Funktionell buksmärta hos barn
Födoämnesallergi hos barn och ungdomar
Förstoppning hos barn
Gastroenterit hos barn
Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn
Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn
Huvudvärk hos barn

NPO Cancersjukdomar

•
•
•
•
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Huvud- och halscancer
Lungcancer
Hudmelanom, standardiserat vårdförlopp
Akut leukemi

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skelett- och mjukdelsarkom
Allvarliga ospecifika symtom som kan bero
på cancer
Cancer utan känd primärtumör
Analcancer
Buksarkom
Bukspottkörtelcancer
Levercancer
Gallblåse- och gallvägscancer
Tjock- och ändtarmscancer
Matstrups- och magsäckscancer
Neuroendokrina buktumörer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bröstcancer
Livmoderhalscancer
Livmoderkroppscancer
Vulvacancer
Äggstockscancer
Hjärntumör
Urinblåse- och urinvägscancer
Njurcancer
Peniscancer
Testikelcancer
Prostatacancer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypertyreos
Hypofysinsufficiens
Hypoglykemi vid diabetes
Hypokalcemi
Hypokalemi
Hypotyreos
Hyponatremi
Osteoporos
Vitamin D
Övervikt och fetma hos vuxna
Hypogonadism hos män

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk
Lungödem
Medfödda hjärtfel hos vuxna - GUCH
Mitralisinsufficiens
Mitralisstenos
Perifer benartärsjukdom
Raynauds fenomen
Trikuspidalisinsufficiens
Varicer

•
•
•
•
•

Atopiskt eksem hos barn
Basaliom
Bensår, omvårdnad
Bensår
Eksem

Endokrina sjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabetes, utredning
Fetma
Akromegali
Binjurebarkssvikt
Binjureincidentalom
Cushings syndrom
Typ 2-diabetes
Diabetesketoacidos
Diabetesfoten
Gynekomasti
Hyperkalcemi
Hyperprolaktinemi

NPO Hjärt- kärlsjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akut hjärtarytmi
Akut hjärtinfarkt/Instabil angina pectoris
Aortainsufficiens (AI)
Aortastenos
Bukaortaaneurysm
Endokarditprofylax
Förmaksflimmer
Hjärtsvikt
Hyperlipidemi
Hypertoni

NPO Hud-och könssjukdomar

•
•
•
•
•
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Handeksem, arbetsrelaterade
Impetigo
Follikulit
Akne
Aktinisk keratos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gonorré
Kontakteksem
Herpes simplex
Hyperhidros
Håravfall
Klamydia
Liktorn
Klåda
Kondylom
Lus- och loppbett
Lymfogranulom, veneriskt
Mycoplasma genitalium
Pigmentnevus och atypiska/dysplastiska
naevi
Pityriasis rosea
Pityriasis versicolor
Psoriasis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pustulosis palmoplantaris
Rosacea
Seborroiskt eksem
Skabb
Svampinfektion i hud och naglar
Svampinfektion i hårbotten
Svampinfektion i munhåla
Syfilis
Urtikaria
Vaccination mot humant papillomvirus
(HPV)
Höstblåsor
Mollusker
Virusvårta
Vitiligo
Atopiskt eksem
Candidainfektion, oral och intertriginös

NPO Kvinnosjukdomar och förlossning

•
•
•
•
•
•
•
•

Bakteriell vaginos
Bartolinit
Bemötande och omhändertagande av
misshandlad kvinna
Candidakolpit
Dysmenorré
Endometrios
Klimakteriella besvär
Menorragi, riklig mensblödning

•
•
•
•
•
•
•

Mensförskjutning
Premenstruellt syndrom (PMS) och
premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
Prolaps
Salpingit
Trikomonaskolpit
Urininkontinens hos kvinnor
Våld i nära relationer

•
•
•

Levnadsvanor - Sömn
Riskbruk av alkohol
Tobaksbruk

NPO Levnadsvanor

•
•
•
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Otillräcklig fysisk aktivitet
Ohälsosamma matvanor
Levnadsvanor - Sexuell hälsa
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NPO Lung-och allergisjukdomar

•
•
•
•
•

Anafylaxi
Insektsstick
Allergisk rinokonjunktivit
Penicillinallergi
Astma

•
•
•
•
•

Astma, akut anfall
Lungfibros
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL-exacerbation
Sarkoidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GERD, gastroesofageal reflux
Hemorrojder
IBD - Inflammatorisk tarmsjukdom
IBS (irritable bowel syndrome)
Ikterus
Laktosintolerans
Levercirros och dess komplikationer
Ljumskbråck
Perianal abscess
Pilonidalsinus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Långvarig smärta
Svår smärta och opioidbehandling
Parkinson och annan parkinsonism
Polyneuropati
Restless legs
Spänningshuvudvärk
Stroke och TIA, uppföljning
Stroke och TIA, akut
Essentiell tremor
Trigeminusneuralgi

•
•

Benign prostatahyperplasi
Sterilisering hos män

NPO Mag-och tarmsjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analfissur
Analfistel
Analhematom
Analinkontinens
Celiaki
Cholecystit, akut
Divertikulit
Dyspepsi och ulcus
Förhöjda levervärden utan symtom
Gallstensbesvär

NPO Nervsystemets sjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ehlers-Danlos syndrom
Epilepsi
Hortons huvudvärk
Huvudvärk
Hypermobilitetsspektrumstörning
Krampanfall, akut
Läkemedelsutlöst huvudvärk
Kroniskt trötthetssyndrom, ME
Migrän
Multipel skleros

NPO Njur-och urinvägssjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Njursvikt, akut
Njursten
Njursvikt, kronisk
Njurtransplanterad
Nokturi och nokturn polyuri
Erektil dysfunktion
Bäckenbottensmärtsyndrom
Hydrocele, spermatocele och varikocele
Prostatit, bakteriell
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Nationella Primärvårdsrådet

•
•
•
•
•

Luftvägsbesvär, arbetsrelaterade
Ospecifika hälsobesvär relaterat till
inomhusmiljö
Vibrationsskador i händerna
Anemi
Lungemboli

•
•
•
•
•

Monoklonala immunoglobuliner, Mkomponent
Polycytemi
Trombocytopeni
Ventrombos
Vitamin B12-brist

•
•
•
•

Tvångssyndrom
Tortyrskada
Suicidriskbedömning
Ätstörningar

•

Intellektuell funktionsnedsättning hos
vuxna
Flerfunktionsnedsättning hos vuxna
Ryggmärgsbråck hos vuxna

NPO Psykisk hälsa

•
•
•
•
•

Depression
Missbruk och beroende av alkohol
Missbruk och beroende av narkotika
Oro och ångest
Ångestsyndrom

NPO Rehablitering, habilitering och försäkringsmedicin

•
•

Autism med intellektuell
funktionsnedsättning hos vuxna
Cerebral pares hos vuxna

•
•

NPO Reumatiska sjukdomar

•
•
•
•
•
•

Ankyloserande spondylit (AS), Bechterews
syndrom
Antireumatikaterapi
Fibromyalgi
Gikt
Inflammatorisk reumatisk sjukdom
Invärtesmedicinska sjukdomar med
reumatiska symtom

•
•
•
•
•
•
•
•

Polymyalgia reumatika (PMR)/
Temporalisarterit (TA)
Pseudogikt (Pyrofosfatsynovit)
Psoriasisartrit
Reaktiv artrit
Reumatoid artrit
Sjögrens syndrom
SLE
Spondylartriter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frusen skuldra
Ganglion
Hallux rigidus
Hallux valgus
Hammartå
Handledsfraktur
Höftfraktur
Höftledsartros
Impingement i axelled

NPO Rörelseorganens sjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Akromioklavikularledsartros
Akromioklavikularledsskada
Axelledsartros
Artros
Degenerativ meniskskada i knäled
Droppfinger
Dupuytrens kontraktur
Fotledsartros
Fotledsstukning
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•
•
•
•
•
•

Instabilitet i axelled
Karpaltunnelsyndrom
Knäledsartros
Rotatorkuffruptur
Lumbago-ischias
Lumbago

•
•
•
•
•
•

Lumbal spinal stenos
Mortons neuralgi
Nacksmärta efter trauma
Plantarfasciit
Traumatiska knäskada
Tumbasartros

•
•
•
•
•
•
•
•

Lymfödem, palliativ vård
Munbesvär, palliativ vård
Obstipation, palliativ vård
Oro och ångest, palliativ vård
Smärta, palliativ vård
Svettningar, palliativ vård
Sömnstörning , palliativ vård
Trycksår, palliativ vård

•
•
•
•
•

Rött öga utan smärta
Rött öga med smärta
Ögonlockssjukdomar
Ögonskador
Endokrin oftalmopati

•
•
•
•
•
•
•
•

Nästäppa,rinit
Mediaotit, akut
Sekretorisk mediaotit, otosalpingit, SOM
Sinuit
Obstruktiv sömnapné
Obstruktiv sömnapné hos barn
Tinnitus
Yrsel, perifer orsak

NPO Äldres hälsa

•
•
•
•
•
•
•
•

BPSD, Beteendemässiga och psykiska
symtom vid demens
Demenssjukdomar
Konfusion, palliativ vård
Hicka, palliativ vård
Andningsbesvär, palliativ vård
Hyperkalcemi , palliativ vård
Illamående, palliativ vård
Klåda, palliativ vård

NPO Ögonsjukdomar

•
•
•
•
•

Diabetesretionopati
Herpes zoster oftalmicus
Skelning hos barn
Skelning
Synströningar, akuta

NPO Öron- näsa- halssjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
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Adenoidhypertrofi
Faryngotonsillit
Trumhinneperforation
Käkledsbesvär
Muntorrhet
Nedsatt lukt- och smaksinne
Näsblödning
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Bilaga 2: Nationella programområdens värdskap för
nationella kvalitetsregister
NPO Akut vård

•

Svenska hjärt-lungräddningsregistret

•

Svenska Traumaregistret

•
•
•
•

Nationellt kvalitetsregister för habilitering
Svenska Barnnjurregistret
Svenska Barnhälsovårdregistret
Svenska Barnepilepsiregistret

•

Nationellt Register för Cancer i Pankreas
och Periampullärt
Blodcancerregistret
Nationellt lungcancerregister
Nationella njurcancerregistret
Malignt hudmelanom. Nationellt
kvalitetsregister
Nationellt kvalitetsregister för
Tyreoidecancer
Svenska Barncancerregistret
Nationellt register för peniscancer
Bröstimplantatregistret
Nationellt Kvalitetsregister för
Cervixcancerprevention
Nationellt kvalitetsregister för
mammografiscreening

NPO Barn och ungdomars hälsa

•
•
•

BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)
CP-uppföljningsprogrammet i Sverige
(CPUP)
SNQ (Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister)

NPO Cancersjukdomar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationella prostatacancerregistret
Nationellt Kvalitetsregister för
Urinblåscancer och övrig Urotelial Cancer
Nationella bröstcancerregistret
Nationellt kvalitetsregister för Esofagus
och Ventrikelcancer
Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)
Svenska Kvalitetsregistret för
Gynekologisk Cancer
Kvalitetsregister för cancer i lever,
gallblåsa och gallvägar
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och
halscancer
Kvalitetsregistret för hjärntumörer
Svenska testikelcancerregistretSWENOTECA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NPO Endokrina sjukdomar

•
•
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Nationella Diabetes Registret (NDR)
Scandinavian quality register for thyroidand parathyroid surgery

•
•

Scandinavian Obesity Surgery Registry SOReg
Svenska Hypofysregistret
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NPO Hjärt- och kärlsjukdomar

•
•
•
•
•

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister)
Swedeheart
Swedvasc
SWEDCON - Nationellt register för
medfödda hjärtsjukdomar
Nationellt kvalitetsregister för
kateterablation

•
•
•

Auricula – Atrial fibriallation and
Anticoagulation registry
RiksSår, nationellt kvalitetsregister för
svårläkta sår
Svenska PAH Registret

NPO Hud- och könssjukdomar

•

PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis)

NPO Infektionssjukdomar

•
•

InfCare HIV
Nationellt kvalitetsregister för
infektionssjukdomar

•
•

PIDcare
InfCare Hepatit

•
•

Nationellt kvalitetsregister för assisterad
befruktning (Q-IVF)
Graviditetsregistret

•

CF register

•

Svenskt kvalitetsregister för
gallstenskirurgi
Registret för Svenska Bukväggsbråck

NPO Kvinnosjukdomar och förlossning

•

Nationellt kvalitetsregister inom
gynekologisk kirurgi

NPO Lung- och allergisjukdomar

•
•

Andningssviktregistret
Luftvägsregistren (RiksKOL+ NAR)

NPO Mag- och tarmsjukdomar

•
•

Svenskt Bråckregister
Nationellt register för inflammatorisk
tarmsjukdom

•

NPO Nervsystemets sjukdomar

•
•
•
•
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Svenska Neuroregister
Riks-Stroke
Nationella Registret över
Smärtrehabilitering
Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom
rehabiliteringsmedicin)

•
•
•

MMCUP Uppföljningsprogram vid spinal
dysrafism och hydrocefalus
Neuromuskulära sjukdomar i Sverige
EndoVaskulär behandling av Akut Stroke
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NPO Njur- och urinvägssjukdomar

•

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

NPO Psykisk hälsa

•
•
•
•
•

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för
ätstörning.
BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för
bipolär affektiv sjukdom
PsykosR - Kvalitetsregistret för psykosvård
Svenskt Beroenderegister
Nationellt Rättspsykiatriskt
kvalitetsregister

•
•
•
•
•

QBUP - Generellt kvalitetsregister för
Barn- och ungdomspsykiatri
Internetbehandlingsregistret
Kvalitetsregister ECT
Könsdysforiregistret
Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans
medicinska insats

NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

•

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

•

Svenskt Perioperativt Register

•

Svenska Barnreumaregistret

•
•
•
•
•
•

HAKIR- Handkirurgiskt kvalitetsregister
Amputations- och Protesregistret
Svenska Frakturregistret
BOA-registret
RiksFot
Svenskt Pediatriskt Ortopediskt
Qvalitetsregister

•

Svenska Hemofiliregistret

NPO Reumatologiska sjukdomar

•

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

NPO Rörelseorganens sjukdomar

•
•
•
•
•
•
•

RIKSHÖFT
Svenska Höftprotesregistret
Svenska knäprotesregistret
Svenska ryggregistret (tidigare
Uppföljning av ryggkirurgi)
Svenska Skulder och Armbågs Registret
Svenska Korsbandsregistret
Svenska Fotledsregistret

NPO Sällsynta sjukdomar

•

Svenska Registret för Medfödda Metabola
Sjukdomar

NPO Tandvård

•
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Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit
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NPO Äldres hälsa

•
•

Svenska Demensregistret (SveDem)
Senior alert

•
•

Svenska Palliativregistret
Svenska BPSD-registret

•

Svenskt Kvalitetsreg för Rehabilitering vid
Synnedsättning

•

Swedish Sleep Apnea Registry - Svenska
Sömnapnéregistret
LKG-registret

NPO Ögonsjukdomar

•
•
•

Nationella Kataraktregistret
Svenska Cornearegistret
Makularegistret

NPO Öron-, näsa- och halssjukdomar

•

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näsoch halssjukvård

•
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