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Uppdragsbeskrivning Nationell arbetsgrupp för strukturerad 

vårdinformation (SVI) sepsis  

Nationella arbetsgrupper (NAG) etableras i enlighet med den för landsting och regioner 

beslutade modellen om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658). 
Nationella arbetsgrupper kan vara stående/fasta eller ha ett tidsbegränsat uppdrag. I bilaga 
1. Generisk uppdragsbeskrivning finns information om det generella uppdraget, styrande 
principer, sammansättning och kompetens samt ansvarsfördelning för nationella 
arbetsgrupper utsedda av nationella programområden.   

Uppdragsgivande programområde 

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar och NPO akut vård är 
uppdragsgivande programområden. Dessa har ansvar för att tillgodose verksamhetens 
behov av standardiserad och strukturerad vårdinformation för att möjliggöra 
implementering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis samt att skapa 
förutsättningar för god datakvalité vid uppföljning enligt framtagna indikatorer. Nationell 
samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation deltar i arbetet och säkerställer 

informatikkompetens. NPO infektionssjukdomar och NPO akut vård har ansvar för det 
medicinska innehållet vid framtagandet av strukturerad vårdinformation och bistår med 
medicinsk expertis i arbetet. 

Kontaktpersoner från NPO infektionssjukdomar och NPO akut vård är Kristoffer Strålin 
respektive Lisa Kurland. 

Bakgrund 

Under framtagandet av indikatorbeskrivningar för uppföljning av personcentrerat och 
sammanhållet vårdförlopp sepsis har det framkommit flera behov för att underlätta 
införande. Bland annat efterfrågas ett nationellt gemensamt sätt att dokumentera 
informationsmängder för att möjliggöra regional uppföljning av indikatorer där nationell 
källa saknas, exempelvis dokumentera sepsislarm som aktiveras för patienter vid allvarlig 

sepsis, samt dokumentation av vårdåtgärder efter att sepsislarm aktiverats.   

Standardiserade och strukturerade dokumentationsmallar i vårdförlopp sepsis skulle ge stöd 
vid undersökningar, vårdåtgärder och uppföljning efter utskrivning av patienter vid allvarlig 
sepsis i enlighet med beslutade riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap. 

För att ta fram systemoberoende mallar, som kan anpassas och användas i samtliga regioner 
beroende på förutsättningar i regionala vårdinformationssystem och vid 
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informationsöverföring mellan IT-system utan att riskera patientsäkerhet, behöver mallarna 
vara framtagna i enlighet med nationellt överenskomna standarder, terminologier och 
kodverk.  

Information som ska dokumenteras enligt framtagna mallar kan återanvändas i flera syften 
och möjliggöra uppföljning och analys med god datakvalitet. 

Mot bakgrund av dessa behov, föreslås att en nationell arbetsgrupp (NAG) för strukturerad 
vårdinformation i vårdförlopp sepsis bildas under NPO infektionssjukdomar och NPO akut 
vård.  

Nationella arbetsgruppens uppdrag  

NAG:ens uppdrag är att: 

1. Ta fram nationellt gemensamma, systemoberoende och strukturerade mallar för: 
 

• dokumentation av sepsislarm som aktiveras för patienter vid misstänkt allvarlig 
sepsis 

• dokumentation av vårdåtgärder som utförs när sepsislarm har aktiverats 

• en checklista att användas vid klinisk uppföljning av patienter vid allvarlig sepsis 

(enligt vårdförloppet 2 - 6 veckor efter utskrivning) 

• elektronisk beräkning av Sequential Organ Failure Assessment score (E-SOFA) i 
vårdinformationssystem för att möjliggöra korrekt diagnossättning av sepsis. 

 
2. I ett regionalt pilotinförande av ovannämnda framtagna mallar för dokumentation testa 

hur väl mallarna går att implementera i vårdinformationssystemet. NPO 
infektionssjukdomar och NPO akut vård ansvarar för validering av kliniskt innehåll i 
mallarna. 
 

3. Tillsammans med nationella samverkansgrupper bidra med informatikkompetens vid 
övervägande av användning av redan utvecklat IT-stöd, som med hjälp av algoritmer 
identifierar populationen och vårdförloppets kvalitetsindikatorer, i syfte att underlätta 
införande av vårdförloppet i olika regioner och olika vårdinformationssystem. 
 

4. Bidra i framtagande av ett förslag för nationell och regional övervakning av 
indikatorerna. 

En detaljerad beskrivning så kallade "indikatorrecept” för indikatorerna i vårdförlopp sepsis 
har tagits fram inom Region Stockholm-Gotlands uppdrag att vara pilotregion för 
informatiken inom vårdförloppet. Dessa är publicerade i nationell Kvalitetsindikatorkatalog, 
KIK(https://kvalitetsindikatorkatalog.se). Vid regionala införanden av uppföljning enligt dessa 
indikatorer uppstår behov av att samla erfarenheter från olika regioner, analysera och 
dokumentera resultat och återkoppla tillbaka till andra regioner. Dessutom kan erfarenheter 
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från regionala implementationer av indikatorer förbättra redan publicerade indikatorrecept i 
syfte att höja datakvalitet vid uppföljning. Det är även fördelaktigt att bygga upp 
informatikkompetens kring vårdförlopp sepsis inför arbete med vårdförlopp sepsis del 2 
(Vårdrelaterad sepsis). 

Ansvar för innehållet i mallar ligger på NPO infektionssjukdomar och NPO akut vård. Även 
kvalitetsgranskning av innehållet i informatikleveranser utgörs av 
verksamhetsrepresentanter utpekade av NPO. 

Strukturerings- och terminologiarbetet planeras och leds av NAG:en, vilken även ansvarar för 

att arbetet utförs i enlighet med såväl verksamheternas behov samt med nationellt 
överenskomna standarder och andra riktningsbeslut avseende informatik. Beslut om 
informatiska vägval tas av NSG strukturerad vårdinformation.  

NAG:en bör vara en mindre operativ grupp bestående av informatiker, 
verksamhetsrepresentanter och även kompetens inom uppföljning och analys. 
Informatikleveranser är systemoberoende och behöver vid införande anpassas till 
regionernas vårdinformationssystem. 

Tidsplan och leveranser 

NAG:en ska i sitt uppdrag möjliggöra ett långsiktigt arbete med strukturerad vårdinformation 
som underlättar förbättring av handläggningen av patienter med allvarlig sepsis. Samtidigt 
skapar enhetlig dokumentation förutsättningar för att kunna höja datakvalitet vid 

uppföljning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis. 

Parallellt med NAG:ens arbete kommer NSG strukturerad vårdinformation att ta fram ett 
förslag på hur informatikleveranser ska tillgängliggöras till regionerna och förvaltas. NAG:en 
ska när så efterfrågas delta i detta arbete, till exempel med att beskriva behov och ge 
återkoppling på framtagna förslag. 

Målsättningen med arbetet i NAG:en under 2023 är att: 

1. Ta fram nationellt gemensam och systemoberoende dokumentationsmall med 
strukturerad innehåll och tillhörande relevanta terminologi och koder (exempelvis, 
ICD-10, ATC-koder, Snomed CT mm) för: 

o dokumentation av sepsislarm 
o dokumentation av vårdåtgärder när sepsislarm aktiveras på en patient 
o checklistan vid klinisk uppföljning av patienter vid allvarlig sepsis 

o elektronisk beräkning av E-SOFA i vårdinformationssystem. 
 

2. Regional samverkan och erfarenhetsutbyte vid införandet av vårdförlopp sepsis i 
regioner: 

o organisera och leda informationsmöten, uppskattningsvis 1 möte varje 6 
månader 

o dokumentera erfarenheter och publicera på dedikerad samarbetsyta 
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o sammanställa underlag för förbättringsarbete av uppföljningsindikatorer 
utifrån erfarenheter av regionala införanden av vårdförlopp sepsis. 

 
3. Framtagande av systemoberoende informationsspecifikation för redan utvecklat IT-

stöd med tillhörande relevanta terminologi och koder.  
 

4. Framtagande av kommunikationsplan vars syfte är att skapa samsyn hos 
verksamheterna vid regionalt införande av framtagna artefakter. 

Kompetensbeskrivning 

NAG:en ska bestå av en kombination av medicinsk kompetens och informatikkompetens. 
Även kompetens inom uppföljning och analys bör delta i arbetet. 

Personer med kompetenser inom infektionssjukdomar, akutsjukvård, intensivvård, läkare 
och sjuksköterskor bidrar med medicinsk sakkunskap och personer med kompetens inom 
informatik bidrar med sakkunskap avseende struktur, terminologi och kodning. Vid behov av 
Snomed CT-kompetens involveras NAG användning av Snomed CT. 

Tidigare erfarenhet av liknande projekt och förståelse för regionernas förutsättningar och 
behov är en fördel, men kompetens och erfarenhet kommer också att byggas på inom 
NAG:en. 

Exempel på kompetenser som kommer att knytas till NAG:en men som inte är ledamöter i 

arbetsgruppen är medicinskt sakkunniga kliniker med kompetens inom infektionssjukdomar, 
akutsjukvård och intensivvård.  

Därtill adjungeras en patientrepresentant för arbetet med den kliniska uppföljningen.  

Resursuppskattning 

NSG strukturerad vårdinformation bistår med processledare. Två informatiker med Snomed 
CT-kompetens borde delta inom ramen för NAG användning av Snomed CT:s uppdrag. 

Från regionerna efterfrågas följande: 

• 5-6 sakkunniga beroende på uppdrag/kompetens som pekas ut av NPO (20–30 %) 
• 2-3 informatiker med informationsmodelleringskompetens (30–40 %) 
• 1 terminolog vid behov 
• 1 resurs med uppföljningskompetens (15-20 %). 

Nomineringsprocess 

[Enligt fastställd rutin – Se dokument ”Nomineringsprocess för ledamöter och ordförande” 
och ”Nomineringsunderlag”] 
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Bilaga 1. Generisk uppdragsbeskrivning 

Grundläggande uppdrag 

Nationella programområden (NPO) prioriterar och föreslår nationella arbetsgrupper på 
områden där nationell samverkan är av stor betydelse för att åstadkomma en mer jämlik och 
kunskapsbaserad vård.  

Tillsättning av Nationella arbetsgrupper (NAG) utgår från följande styrprinciper fastställda av 
styrgruppen: 

• Styrgruppen beslutar endast om NPO 

• Respektive NPO bedömer och prioriterar nationella arbetsgrupper utifrån 

behovsinventering och gapanalys (identifierade och förankrade nationella 

förbättringsområden för att minska skillnader och variationer i hälso- och sjukvården) 

• Arbetsgrupperna ska ses över årligen av respektive NPO och även redovisas i årliga 

verksamhetsplaner. Styrgruppen tar del av verksamhetsplaner för att få en översikt 

över antal och resursåtgång 

• Ingen verksamhetsbudget (annat än efter prioritering) 

• Aktiviteten baseras på faktiskt utvecklingsvilja i hälso- och sjukvårdssystemet 

Samtliga arbetsgrupper ska bidra till att vården i det aktuella området möter dimensionerna 

i God vård (kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik, tillgänglig). Vidare ska 
arbetet ske i enlighet med de riktlinjer, rutiner och metoder som finns inom det 
sammanhållna systemet för kunskapsstyrning.  

Arbetsgrupperna har regelbundna avstämningar med och rapporterar sitt arbete direkt till 
NPO.  

Sammansättning och kompetens 

Vid tillsättning av nationella arbetsgrupper ska NPO utifrån uppdragets karaktär och 
frågeställning/problem bedöma behov av kompetens och sammansättning för att kunna 
tillgodose alla perspektiv samt utförande av uppdrag.  
Nationella arbetsgrupper bemannas i första hand av experter från sjukvårdsregionerna med 
ett uppdrag och mandat att företräda regionen inom det aktuella ämnes/kunskapsområdet. 

Arbetsgruppens sammansättning bör spegla nyckelkompetenser och vårdnivåer inom 
området. Utifrån frågeställning kan även företrädare för berörda kvalitetsregister, 
patientföreningar och vårdprogram vara relevant.  

Ansvarsfördelning NPO och NAG 

• NPO tillsätter arbetsgrupper (stående eller med tidsbegränsat uppdrag) utifrån 

befintlig resursram (processtöd kopplat till värdskapet) 
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• NPO ansvarar för att rutinen för att utse experter tillämpas och använder checklista 

och mall för nominering 

• NPO utser ordförande för arbetsgruppen 

• NPO leder och följer upp arbetet i arbetsgrupperna 

• NAG rapporterar arbetet direkt till NPO 
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