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Vi sprider information om nya arbetssätt och det som är aktuellt och 

på gång från nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå.

Vi lyfter ärenden inför beslut för att få kloka inspel från sakkunniga 

och utvecklingsledare.

Vi sprider goda exempel!

Syfte med lärandeträffarna
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Nationellt kliniskt 

kunskapsstöd NKK 



Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/start


Vad är Nationellt kliniskt kunskapsstöd?

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta 
fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. 

NKK ägs av Sveriges regioner och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i 
hälso- och sjukvård.

Innefattar rekommendationer och regionala tillägg anpassade för att ge stöd till 
vårdpersonal i patientmöten som sker i primärvård. Det pågår ett utvecklingsarbete för 
att inom ramen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd även inkludera stöd till den 
specialiserade vården.



Nationella rekommendationer

• Sjukvårdsregionala ämnesgrupper ansvarar för 

rekommendationerna.

• Anpassade för användning i patientmötet.

• Genomgått kunskapsstödets kvalitetssäkringsprocess 

inklusive remiss till alla regioner. 

• Revideringsdatum och vem som ansvarar för 

rekommendationerna syns under rubriken ”Om 

innehållet”.



https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/start

• Indelat efter ämnesområden 

• Går även att söka via A-Ö eller sökruta

• Välj Region för att se Regionala tillägg

• Regionerna kan komplettera de 

nationella rekommendationerna med 

tillägg om exempelvis 

ansvarsfördelning och lokala 

remissrutiner.

Sidans uppbyggnad

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/start


Regionala tillägg

Region Värmland kan komplettera de nationella 

rekommendationerna med tillägg om 

ansvarsfördelning och lokala remissrutiner



NKK lokal redaktion

Peter Stenbom

Eric Le Brasseur

Lena Engman

Susanne Boman



Lokalt

redaktionsmöte

• Mejl från NKK två gånger i månaden 

om nya rekommendationer.

• Rekommendation läggs upp som ett 

ärende i lista.

• Snabb granskning av innehållet.

• Snabb granskning av styrande 

dokument i Vida.

• Tar eventuellt ställning till behov av 

tillägg.

• Mejl till sakkunnig och 

utvecklingsledare i berört LPO.

https://liv.sharepoint.com/sites/KunskapsstyrningRegionVarmland/Lists/rendeuppfljning/AllItems.aspx?env=WebViewList


Vad ska ditt LPO göra?
• Du får ett mejl från Verktyg för kunskapsstöd med rubriken Visning av samt namn på 

rekommendationen.

• Läs igenom rekommendationen så att du har kännedom om vad som publiceras på NKK.

• Överväg om det i vår region finns behov av ett regionalt tillägg till den nationella rekommendationen 

(exempelvis ansvarsfördelning och lokala remissrutiner). 

• Inventera befintliga styrande dokument i Vida och ta ställning till om något behöver revideras eller 

arkiveras. 

• Ta ställning: Behövs ett regionalt tillägg?

Ja - beskriv kort innehållet i tillägget och motivera varför det behövs i svaret. 

Nej - återkoppla att du har tagit del av rekommendationen och att det 

inte finns behov av ett regionalt tillägg i nuläget.

• Svar skickas till Lena Engman eller Susanne Boman inom en månad.



Exempel på mejl som kommer när du ska läsa en 

rekommendation



Du som sakkunnig blir ansvarig för tillägget 

och att granska det innan publicering.



Tack

peter.stenbom@regionvarmland.se

eric.le.brasseur@regionvarmland.se

lena.engman@regionvarmland.se

susanne.boman@regionvarmland.se



Kommunikation 

kunskapsstyrning



Aktuellt

• Arbetar parallellt med kommunikationsstrategi 

och kommunikationsaktiviteter

• Arbete med att ta fram en långsiktig 

kommunikationsplanering är påbörjat



Budskapsplattform



Olika mål kräver olika insatser

Information

Frågor och svar

Dialog – göra begripligt, 

meningsfullt och hanterbart

Involvering, utbildning, 

coaching      

Göra
(beteende, 

handling)

Veta
(kännedom, kunskap)

Känna
(förståelse, motivation, attityd)



Kunskapsstyrning

VETA

• Alla har grundläggande kunskap om systemet

• Att vi står bakom ett nationellt system. Vi deltar aktivt när 

kunskapsstöd tas fram nationellt - inte bara emot passivt.

• Att vi ska kontrollera de nationella innan vi eventuellt tar fram 

lokala kunskapsunderlag



Kunskap om systemet

Alla deltar förr eller senare i implementeringsarbete. Det 

underlättas av att det finns grundläggande kunskap om att:

• Alla regioner samverkar i ett nationellt system för 

kunskapsstyrning som leder till kunskapsbaserad, jämlik och 

resurseffektiv vård av hög kvalitet.

• Vi har ett ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd, ordnat 

införande av nya medicinsktekniska produkter och nya 

arbetssätt samt ordnad utfasning av produkter, arbetssätt och 

behandlingar.



Kunskapsstyrning

KÄNNA

• Förtroende för systemet

• Lita på att det som kommer ur det är ”best practice/golden 

standard”



Kunskapsstyrning

GÖRA

• Delta i det lokala implementeringsarbetet

• Sluta ta fram egna rutiner för det som redan finns



Kommunikations-

aktiviteter



Pågående 

kommunikationsaktiviteter 

• Vidareutveckling av sidorna om Kunskapsbaserad hälso- och 

sjukvård på vårdgivarwebben - inspiration och ett stöd för 

implementation

• Information och beslut i HS-ledningens kommunikationsunderlag

• Skapande av nyhetsflöde med aktuellt inom kunskapsstyrningen

• Påminna om processen för ordnat införande av ny medicinsk 

teknik och metoder

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/kunskapsbaserad-halso--och-sjukvard2/programomraden/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/kunskapsbaserad-halso--och-sjukvard2/programomraden/


Remisser 

15 september 2021



Sammanfattning av aktuella remisser

https://liv.sharepoint.com/sites/KunskapsstyrningRegionVarmland/Shared%20Documents/Kunskapsstyrningsr%C3%A5det/1.%20Planera/M%C3%B6ten%20och%20minnesanteckningar/L%C3%A4randetr%C3%A4ff/2021-09-17/20210915%20Remisser%20f%C3%B6rdelade%20p%C3%A5%20LPO.docx?web=1


Tack!

Anna Frödin, ordförande Kunskapsstyrningsrådet


