
NationeUt system för kunskapsstyrning PROTOKOLL Dnr: 18/00705
Hälso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan

Möte i styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning
hälso- och sjukvård (SKS)

Datum:

2023-02-15 — 2023-02-16

Ledamöter:

Mats Bojestig, ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län,

Sydöstra sjukvårdsregionen
Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, sjukvårdsregion Mellansverige

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland, Södra

sjukvårdsregionen, pkt 1-3; 8-16

Magnus Thyberg, avdelningschef, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm

Gotland, pkt 1-3; 8-16
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten, Norra

sju kvård sregionen

Fredrik Lennartsson, chef avdelningen för vård och omsorg, SKR, pkt 1-3

Kristina Ateva, sekreterare, nationell stödfunktion kunskapsstyrning, SKR

Adjungerade:

Maria Karlsson, Kommunikationsdirektörsnätverket, Region Sörmland

Man Forslund, sektionschef stöd till kunskapsstyrning, tf sektionschef data och
analys, SKR

Marie Lawrence, nationell stödfunktion kunskapsstyrning, 5KR, ordförande i BG-SKS

Inbjudna:

Sophia Björk, nationell stödfunktion kunskapsstyrning, SKR

Anja Dahlin Price, nationell stödfunktion kunskapsstyrning, SKR

Nina Fållbäck Svensson, ledamot SKS beredningsgrupp, Norra sjukvårdsregionen, pkt
1-3

Per-Olov Gustafsson, ledamot SKS beredningsgrupp, sjukvårdsregion Mellansverige,

pkt 1-3

Karl Landergren, ledamot SKS beredningsgrupp, Sydöstra sjukvårdsregionen, pkt 1-3

Lars Rex, ledamot SKS beredningsgrupp, Västra sjukvårdsregionen, pkt 1-3

Christer Lindbladh, ledamot SKS beredningsgrupp, Södra sjukvårdsregionen, pkt 1-3

Föredragande:
Christina Holmström, nationell stödfunktion kunskapsstyrning, SKR, pkt 7

Filippa Nyberg, ordförande NPO hud- och könssjukdomar, pkt 7
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Rut Öien, ordförande NAG svårläkta sår, pkt 7

Åsa Dedering, ordförande NSG data och analys, pkt 10
Roger 0 Nilsson, ledamot, NSG data och analys, pkt 10

Karin Göransson, ledamot, NSG data och analys, pkt 10

Anna Trinks, adj ledamot, NSG data och analys, pkt 10

Teresa Tael, processtöd, NSG data och analys, pkt 10
Sara Almvide, ledamot, NSG strukturerad vårdinformation, pkt 10

Kristin Schoug Bertilsson, processtöd, NSG strukturerad vårdinformation, pkt 10

Erika Ericsson, processtöd, NSG strukturerad vårdinformation, pkt 10

Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster, Inera, pkt 12

Malm Bössman, sektionschef redaktion Vårdgivartjänster, Inera, pkt 12
Chris Landergren, medicinskt sakkunnig, tjänsteansvarig Nationellt kliniskt
kunskapsstöd, flera, pkt 12

Lena Karlsson, handläggare, SKR, pkt 13
Johanna Kam, nationell stödfunktion kunskapsstyrning, SKR, pkt 14

Förhinder:

Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Västra
Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Mats Collin, S-KiS ordförande, Härnösands kommun

Gunilla Thörnwall Bergendahl, tf sektionschef hälso- och sjukvård, SKR

1. Välkomna (1)

- Presentationsrunda

Mats Bojestig hälsade alla välkomna och alla mötesdeltagare fick presentera

sig.

2. Genomgång verksamhetspianer NPO och NSG (1, D)
- Beredningsgruppens beredning av verksamhetsplaner

- Frågestund

Föredragande: Marie Lawrence, Kristina Ateva, Stödfunktionen vid SKR samt

ledamöter i SKS beredningsgrupp

NP0 och NSG ska formulera en årlig verksamhetsplan som ska ha tydlig
koppling till programområdets uppdrag inom Nationellt system för

kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, dess vision och övergripande mål, och

formuleras utifrån tidigare års verksamhetsplan och/eller behovs- och

gapanalys.
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Vägledande för det som ska göras nationellt gemensamt är att det ska ske
inom områden där samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att
varje region gör arbetet var för sig samt att det ska komplettera och stödja
det som behöver göras på regional och lokal nivå. Vägledande för arbetet ska
också vara den långsiktiga utvecklingsplanen för Nationellt system för
kunskapsstyrning där arbetet de närmaste fem åren ska vara tydligt inriktat
på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt
uppföljning och resultat.

Underlag med NPO:s och NSG:s verksamhetsplaner hade skickats ut inför
mötet. Verksamhetsplanerna har innan dess beretts både i värdskapen samt i
SKS beredningsgrupp. NAG vårdhygien rapporterar interimistiskt direkt till
Beredningsgruppen och har därför beretts på liknande sätt. Nya föreslagna
insatsområden presenterades av respektive värdskap.

Beslut om fastställande följde under punkt 4.

3. Korta rapporter utifrån värdskapsuppdraget samt strukturerna i respektive

sjukvårdsregion (1, D)

- Per sjukvårdsregion:

- Styrkor och svagheter med sjukvårdsregionala och regionala

kunskapsstyrningsstrukturer

- Reflektion kring värdskapsuppdraget

- Gemensam diskussion

Föredragande: Alla

Respektive sjukvårdsregion fick avge en kort rapport om styrkor och
svagheter med sjukvårdsregionala och regionala kunskapsstyrningsstrukturer
samt reflektera kring värdskapsuppdraget för de nationella
programområdena.

4. Introduktion
Föredragande: Mats Bojestig

- Val avjusteringsperson (B)

Beslut: Göran Angergård utsågs att jämte ordförande justera
mötesprotokollet.
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- Godkännande av minnesanteckningar föregående möte (B)

Beslut: Minnesanteckningar från SKS möte den 24 november 2022 godkändes

och lades till handlingarna.

- Fastställande av 2023 års verksamhetsplaner för NPO och NSG (B)

Beslut: SKS beslutar på rekommendation från Beredningsgruppen att

godkänna verksamhetsplaner för år 2023 för nationella programområden,

nationella samverkansgrupper samt NAG vårdhygien.

Beslut om initiering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

fattas i särskild ordning, se pkt 7.

Information om innehållet i respektive verksamhetsplan kommer att
presenteras på www.kunskapsstyrningvard.se från början av mars.

5. Reflektioner från gårdagen (D)

- Värdskapsuppdraget

- Sjukvårdsregional och regional struktur
- NPO:s och NSG:s verksamhetspianer

Föredragande: Alla

Mötet reflekterade kring diskussionerna under punkt 1-3.

6. Samarbete mellan SKS och beredningsgruppen (D)

Föredragande: Mats Bojestig

SKS beredningsgrupp ser behov av att utveckla samverkan med SKS för att

tillsammans sätta upp strategiska mål utifrån den långsiktiga

utvecklingsplanen. SKS föreslås delta på Beredningsgruppens arbetskonferens

den 31 augusti-1 september 2023. Stödfunktionen skickar ut information till
SKS ledamöter.

7. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Föredragande: Christina Holmström, Stödfunktionen vid 5KR, Filippa Nyberg,

NPO hud- och könssjukdomar, Rut Öien, NAG svårläkta sår

- Information om överenskommelse 2023 och inriktning framöver (1)

Christina Holmström, Stödfunktionen SKR, informerade om den statliga

överenskommelsen Sammanhållen, säker och jämlik vård 2023 som

inkluderar områdena förbättra antibiotikaanvändningen, nationella
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kvalitetsregister, strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad
patientsäkerhet, långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta
hälsotillstånd samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Fokusområden för arbetet med vårdförlopp är i överenskommelsen att:

- Stärka arbetet med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården -

göra bästa möjliga kunskap mer tillgänglig i vården
- Stärka samarbetet med statliga aktörer samt med professions- och

patientföreträdare
- Införande av vårdförloppen
- Förbättra tillgängligheten till kunskapsstöden och underlätta

användningen i den kliniska vardagen
- Uppföljning av vårdförloppen

För 2023 avsätts totalt 140 miljoner för arbetet med de personcentrerade och
sammanhållna vårdförloppen. Regionerna tilldelas 122,5 miljoner, varav 60
miljoner går till de sex samverkansregionerna för framtagning av vårdförlopp.
62,5 miljoner går till de 21 regionerna för att genomföra vårdförloppen. 17,5
miljoner går till SKR för samordning.

h ttp s Iis kr. se/s kr/hal sa sju kva rd /utve c kl inga vve r ksa m het/system fo rk uns ka ps
styrning/overenskom melsesam man ha Ilen am Iikochsa kervard .59746. html

- Godkännande av nya vårdförlopp (B)

Som en del av arbetet med att ta fram verksamhetsplan för 2023 har fyra
nationella programområden föreslagit fyra hälsotillstånd där ett
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp bedöms skapa värde.
Förfrågningarna har motiverats utifrån behov enligt god vårds sex kriterier;
kunskapsbaserad vård, säker vård, jämlik vård, individanpassad vård, effektiv
vård samt tillgänglig vård. 1 ansökan beskrivs även bland annat hur stor
patientgruppen är, vilka nationellt tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd som
finns att utgå ifrån, om det finns kvalitetsregister eller andra nationella
register för uppföljning av vårdförloppet, vilket samråd som skett samt varför
ett vårdförlopp är det lämpligaste alternativet för att åtgärda förekommande
brister och oönskad variation inom det aktuella hälsotillståndet.

Beslut: SKS beslutar på rekommendation av SKS beredningsgrupp att
godkänna följande förfrågningar avseende att utarbeta personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp:

- Astma, NPD lung- och allergisjukdomar
- Hypertoni, NPO hjärt- och kärlsjukdomar
- Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov, NPO sällsynta sjukdomar

Nationellt system
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- Tuberkulos (TBC) latent och aktiv infektion, NPO infektionssjukdomar

Respektive nationellt programområde inleder en dialog med

stödfunktionen/nationella redaktionen om tidplaner och upplägg av det

fortsatta arbetet samt startar nomineringsarbete. 1 de fall en arbetsgrupp

redan finns prövas om det finns behov av ytterligare kompetens.

- Godkännande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp svårläkta

sår (B)
Underlag om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår
har beretts och skickats ut inför mötet. Filippa Nyberg, ordförande i NPO hud-

och könssjukdomar, och Rut Öien, ordförande i NAG svårläkta sår, deltog och
besvarade frågor.

Beslut: SKS beslutar på rekommendation av SKS beredningsgrupp att
godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår

samt att rekommendera regionerna att påbörja planeringen av införandet.

8. Tilläggsfinansiering - utfall 2022, fastställande av budget 2023 (1, B)

Föredragande: Sophia Björk, Stödfunktionen vid SKR

Utfall för 2022 och föreslagen budget för 2023 för tilläggsfinansieringen

presenterades.

Beslut: SKS beslutar att:
- Ställa sig bakom förslag till budget och dess fördelning 2023, inkl.

indexuppräkning på 2,3%. (Fastställande av preliminär budget skedde i

november).

- Föra över hela överskottet/kvarvarande medel från 2022 till 2023.

- Ställa sig bakom förslag om fördelning/användning av kvarvarande

medel från 2022, för 2023.

- Återkomma kring beslut om användningsområde för medel som är

kvar att fördela 2023.

9. Konkretisering av den långsiktiga utvecklingsplanen:

Utveckling av samarbete med staten inom ramen för partnerskapet (0)

Föredragande: Mats Bojestig, alla

Utvecklingsplanen för 2023—2027 är antagen av alla regioner och innebär en

övergripande inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och

sjukvård. 1 utvecklingsplanen tydliggörs att man siktar mot ett gemensamt

nationellt kunskapsstyrningssystem genom ett utvecklat samspel med

patienter, kommuner, staten och andra aktörer.
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Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är en
modell för långsiktig samverkan på nationell nivå i kunskapsstyrningsfrågor. 1
partnerskapet ingår Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt myndigheter i Rådet för att styra
med kunskap. Rådet består av nio myndigheter varav sex är aktiva i
partnerskapet.

Mötet diskuterade möjligheten till utveckling av samarbete med staten inom
ramen för partnerskapet. Utgångspunkten är att ett fördjupat samarbete
mellan kunskapsstyrningssystemet och myndigheterna skulle vara vårdens
medarbetare och patienter till gagn. Bland annat nämndes att det under året
pågår ett arbete att konkretisera betydelsen av att
kunskapsstyrningssystemet och myndigheterna har en gemensam
kunskapskedja.

10. Konkretisering av den långsiktiga utvecklingsplanen:

- Uppföljning och analys (D)
- Strukturerad vårdinformation (D)

Föredragande: Åsa Dedering, Roger 0 Nilsson, Karin Göransson, Teresa Tael,
Anna Trinks, NSG data och analys.
Sara Almvide, Kristin Schoug Bertilsson, Erika Ericksson, NSG strukturerad
vårdinformation.

Utvecklingsplarten för 2023—2027 är antagen av alla regioner och innebär en
övergripande inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och
sjukvård. 1 utvecklingsplanen tydliggörs att regioner i samverkan tillsammans
ska ha fokus på att utveckla och stärka förutsättningarna för;

- en effektiv och ändamålsenlig informationsförsörjning, genom att
fortsatt utveckla arbetet med strukturerad vårdinformation j
regionernas vårdinformationssystem

- att utveckla en mer sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv
uppföljning och analys

- ett systematiskt arbete för en ändamålsenlig utveckling och
användning av nationella kvalitetsregister utifrån vårdens behov

Representanter från NSG data och analys samt NSG strukturerad
vårdinformation var inbjudna för en dialog kring hur utvecklingsplanen ska
börja konkretiseras under 2023. Även utmaningar och hinder för att detta ska
kunna ske diskuterades.

Nationellt system
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11. Fortsatt samverkan med kommunerna utifrån den långsiktiga
utvecklingsplanen (B)
Föredragande: Man Forslund, 5KR

1 rekommendationen till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023-2027 är en
av fokusområdena att regionerna uppdrar åt SKS att fortsatt utveckla
samspelet med kommuner.

Utifrån det fokusområdet träffades Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning 1
socialtjänsten, S-KiS, och SKS under hösten 2022 för en dialog om hur
samverkan kan utvecklas. Dialogen avslutades med att besluta att uppdra till
stödfunktionen vid 5KR att återkomma till styrgrupperna med utkast på
handlingsplan kopplat till rekommendationen. 5-KiS har ställt sig bakom
stödfunktionens övergripande förslag till målbild för arbetet med att fortsatt
utveckla samspelet med kommuner nationellt system för kunskapsstyrning

hälso- och sjukvård.

Mål, delmål och långsiktig målbild diskuterades i SKS och mötet föreslog
smärre justeringar.

Beslut: SKS beslutar att uppdra åt stödfunktionen vid 5KR att justera mål och

målbild utifrån diskussionen som förts, bland annat att lyfta värdet för

patienter och brukare, samt att i samverkan med berörda nationella

samverkansgrupper och andra relevanta grupperingar arbeta vidare med

handlingsplan till halvårsskiftet 2023.

12. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (l,B)

Föredragande: Sofie Zetterström, Malm Bössman, Chris Landergren, Inera

- Lägesrapport (1)

En lägesrapport över hur Nationellt kliniskt kunskapsstöd används gavs.

Lägesrapporten innehöll bland annat statistik över antal besök och hur

regionerna kompletterar med regionala tillägg.

- Vägval gällande visionen för kunskapsstöd (1)

Vid årsskiftet 2021/2022 övertog Inera ansvaret från 5KR för webbplatsen

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK. Syftet med övergången till mera var att

uppnå synergieffekter med Ineras övriga uppdrag kring nationella

kunskapstjänster. Synergierna kan finnas både inom innehållsproduktion och

teknik.

Nationellt system
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Information gavs om det vägval som nu bereds i SKS beredningsgrupp

gällande visionen för kunskapsstöden i Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Visionen påverkar vilken teknisk plattform som är bäst lämpad.

- Nytt namn (B)

Inera har konstaterat att kännedomen och användningen av Nationellt

kliniskt kunskapsstöd i målgruppen är mycket låg. Ineras bedömning är att en

av utmaningarna med att nå ut i målgruppen är namnet på tjänsten.

Mot denna bakgrund fick mera ett uppdrag under 2022 av SKS ordförande

att, i samverkan med regionernas kommunikationsdirektörer, ta fram ett

förslag till alternativt namn på tjänsten. Ett namnförslag är framtaget och

överlämnas nu till SKS.

Beslut:

- SKS har tagit emot Ineras förslag att de nationella kliniska

kunskapsstöden distribueras under varumärket 1177, med tydlig

uppmärkning av målgrupperna Allmänhet och Vårdpersonal.

- SKS beslutar att fortsatt förankring av namnförslaget ska ske innan

beslut om nytt namn kan fattas. Förankring ska ske i hälso- och

sjukvårdsdirektörsnätverket, kommunikationsdirektörsnätverket samt

i grupperingar inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

- SKS beslutar vidare att uppdra åt Inera att återkomma till SKS med

utkast till process med tidplan hur ett namnbyte skulle genomföras

efter ett eventuellt beslut.

13. NSG patientsäkerhet (B)

- Förvaltning av det material som är framtaget utifrån

överenskommelserna inom patientsäkerhetsområdet

- Skrivelse från NSG patientsäkerhet

Föredragande: Lena Karlsson, Marie Lawrence, 5KR

SKR har under åren 2011-2022 haft årliga överenskommelser med staten

inom området patientsäkerhet, säker vård. Varje år så har produkter

producerats främst i form av publikationer inom varje insatsområde

exempelvis rapporter, vägledningar, handböcker, filmer, bildspel m.m.

Finansieringen av support, förvaltning och utveckling av produkter har

finansierats via de statliga överenskommelsemedlen i
patientsäkerhetsområdet.

2023 har staten inte tecknat någon överenskommelse med 5KR för
patientsäkerhetsområdet. SKR har meddelat SKS att detta innebär att

Nationellt system
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support, förvaltning och utveckling av de produkter som finns utarbetade
inom patientsäkerhetsområdet inte kan upprätthållas av 5KR eftersom den

finansiella och personella resursen för detta inte längre finns.

SKS har mottagit en skrivelse från NSG patientsäkerhet i denna fråga.

Beslut: SKS beslutar, mot bakgrunden ovan, att:

- som första steg uppdra åt NSG patientsäkerhet att bedöma om de

befintliga produkterna/publikationerna är användbara och av värde
att fortsatt förvalta, uppdatera och utveckla. Skapad nytta av
respektive produkt ska värderas.

- att därefter bedöma om de produkter/publikationer som bedömts
användbara bör förvaltas av regionerna i samverkan eller om en
förfrågan om förvaltning ska ställas till Socialstyrelsen. Om regionerna

i samverkan ska förvalta innebär det att regionerna ska bidra med de
resurserna.

Uppdraget att bedöma befintliga produkter kan innebära att andra insatser i
NSG patientsäkerhets verksamhetspian för 2023 påverkas.

Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, S-KiS, har beslutat

att bland andra nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) ska

göra motsvarande bedömning utifrån kommunernas perspektiv. Efter att
bedömningar gjorts av NSG patientsäkerhet respektive nätverket för MAS mfl

fattas beslut om nästa steg.

- Reviderad uppdragsbeskrivning för NSG patientsäkerhet

SKS beredningsgrupps kontaktpersoner gentemot NSG patientsäkerhet har i

dialog med gruppen tagit fram en reviderad uppdragsbeskrivning.

Beslut: SKS beslutar att, på rekommendation av SKS beredningsgrupp,

fastställa reviderad uppdragsbeskrivning för NSG patientsäkerhet.

14. Ny förankrings- och remissprocess samt godkännandekriterier för
kunskapsstöd (1)
Föredragande: Johanna Kai NSG metoder för kunskapsstöd

En reviderad förankrings- och remissprocess för kunskapsstöd som tas fram
inom Nationellt system för kunskapsstyrning har tagits fram och fastställts av
SKS beredningsgrupp. Det har gjorts utifrån behov av enklare
förankringsvägar i och med att fler kunskapsstöd finns på plats och behöver
revideras samt behovet av en enhetlig process för alla typer av kunskapsstöd,
inkluderat de befintliga primärvårdsrekommendationerna.

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER 1 SAMVERKAN



Nationellt system för kunskapsstyrning
Haso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan

PROTOKOLL Dnr: 18/00705

11

Huvudprocessen för framtagande av kunskapsstöd har kompletteras med
godkännandekriterier som ska beaktas vid godkännande av kunskapsstöd.
Dessa har tagits fram i dialog med flera grupperingar inom
kunskapsstyrningssystemet och fastställts av SKS beredningsgrupp.

15. Information från stödfunktionen (1)
Föredragande: Marie Lawrence, stödfunktionen vid 5KR

Information gavs från stödfunktionen vid 5KR. Bland annat nämndes följande:

Dialoger med Svenska läkaresällskapet
Dialoger förs med Svenska läkaresällskapet med utgångspunkt i de
undersökningar som Svenska läkaresällskapet genomfört som rör Nationellt
system för kunskapsstyrning och samverkan mellan Svenska läkaresällskapets
föreningar och de nationella programområdena.

Ordförandeforum
Ordföranden i nationella programområden (NPO) och nationella
samverkansgrupper (NSG) samlas ett ordförandeforum några gånger per år.
På det senaste mötet i februari lyftes bland annat ny instruktion för
konsekvensanalys för kunskapsstöd som tas fram samt hur forskning och life
science kommer in i befintliga strukturer inom kunskapsstyrningssystemet.

16. Avslutning
Mats Bojestig tackade mötesdeltagarna och mötet avslutades.

Ordförande

LZ2
Mats Bojestig

Vid protokollet

Kristina Ateva

Juster/ingsperson

Göran Angerård
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