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• Syfte: god, jämlik och kunskapsbaserad vård 
oavsett var du bor. 

• Systemet ska underlätta så att bästa kunskap 
finns tillgänglig och används i varje patientmöte.

• Långsiktigt hållbar kunskapsorganisation.

• Region Värmlands åtagande:

• Bygga lokala strukturer och arbetssätt som 
stödjer det nationella systemet.

• Aktivt bidra till den nationella och 
sjukvårdsregionala nivån. 

Nationellt system för kunskapsstyrning sen 2018

Mellansveriges 

sjukvårdsregion:

Dalarna

Gävleborg

Sörmland

Uppsala

Värmland

Västmanland

Örebro



Kunskapsstyrning

Utvecklingsledare

Arbetar i flera programområden. 

Faciliterar arbetet i programområdet och 

stödjer sakkunnig 

Sakkunnig

Expert i ett programområde. 

Regional representant i RPO. 

Kunskapsstyrningsråd

Samordnar lokal kunskapsstyrning. 

Stödjer Hälso- och sjukvårdsledningen 

i kunskapsstyrningsfrågor. 



Bästa 
tillgängliga 

kunskap

Professionell 
erfarenhet 

och 
bedömning

Individens 
behov och 
delaktighet

Evidensbaserad 
praktik





UPPDATERING EFTER REMISS
• Epilepsi
• Sömnrelaterad 

andningsstörning och 
obstruktiv sömnapné, barn

• Jättecellsarterit

ARBETE PÅGÅR
• KOL (2)*
• Självskadebeteende
• Depression
• Lungfibros
• Levnadsvanor 

(generiskt)

PÅ REMISS
• Matallergi   
• Svårläkta sår
• Obstruktiv 

sömnapné vuxna
• Ländryggsbesvär-

utredning och 
behandling

• Traumatisk 
hjärnskada

Under framtagande 

• Diabetes med hög risk för fotsår
• Grav hörselnedsättning 
• Hjärtsvikt – nydebuterad (1)
• Höftledsartros – primärvård (1)
• Höftledsartros – proteskirurgi(2)
• •Inflammatorisk tarmsjukdom, 

IBD
• Knäledsartros (1)
• Kognitiv svikt vid demens
• KOL (1)
• Kritisk benischemi
• Osteoporos

Godkända

20 godkända vårdförlopp och 
1 generisk modell

Under uppstart
• Sepsis – forts. (2)
• Hjärtsvikt – forts. (2) 
• Knäledsartros – forts. (2) 

220916

Totalt 36 vårdförlopp i olika 
faser för 28 hälsotillstånd 
samt 2 generiska modeller

• Palliativ vård
• Reumatoid artrit (1)
• Reumatoid artrit – etablerad (2)
• Schizofreni – förstagångsinsj. (1)
• Schizofreni – fortsatt vård och 

stöd (2)
• Sepsis (1)
• Stroke och TIA – tidiga insatser och 

vård (1)
• Stroke och TIA – fortsatt vård 

och rehabilitering (2)
• Varicer och venösa bensår
• Långvarig smärta
• Rehabilitering (generisk

modell)



Godkända förlopp

Hjärtsvikt – nydebuterad

Höft- och knäledsartros – primärvård 

Höftledsartros – proteskirurgi

Osteoporos

Rehabilitering (generisk modell) 

Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering

Långvarig smärta (godkänd 26/10)



På gång – remiss

Ländryggsbesvär utredning och behandling

Traumatisk hjärnskada

Depression

KOL (2)



Frågor?



Länkar
Nationella kliniskt kunskapsstöd (publicerade kunskapsstöd)

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (vad som är på gång, remisser mm)

Kunskapsstyrning Region Värmland (prenumerera på nyheter)

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/start
https://kunskapsstyrningvard.se/?msclkid=36766de9c53011ecaeeebe0dafa59ea6
https://regionvarmland.se/kunskapsstyrning



