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Uppdragsbeskrivning för Nationell 
arbetsgrupp - Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd 
Normaltryckshydrocefalus - NPH 
Nationell arbetsgrupp för normaltryckshydrocefalus (NPH) (diagnos G 91.2) 

etableras i enlighet med den för landsting och regioner beslutade modellen om en 

sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658). En del i regionernas 

nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att ta fram 

kunskapsstöd. Syftet med kunskapsstödet är att öka jämlikheten, effektiviteten 

och kvaliteten i vården baserat på de behov och gap som identifierats av NPO.  

Läs mer 

Arbetsprocessen för att utarbeta ett nationellt kliniskt kunskapsstöd följer den 

arbetsprocess som beskrivs i Huvudprocess för utarbetande av digitala Nationella 

kliniska kunskapsstöd.  

Nationella kliniska kunskapsstöd skrivs i det digitala författarverktyg som finns. 

Det nationella stödet, där exempelvis den Nationella redaktionen finns ger stöd i 

skrivprocessen. 

Uppdragsgivande programområde 
Nationella programområdet (NPO) Nervsystemets sjukdomar, kontaktperson 

Susanne Ekqvist (processägare) 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  
Nationella arbetsgruppen Normaltryckshydrocefalus (NAG NPH) får i uppdrag att 
ta fram ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för 
normaltryckshydrocefalus (NPH). 

 

Normaltryckshydrocefalus är en vanlig sjukdom hos äldre, ca 2% av alla >65 år 
beräknas vara drabbade av NPH och 10–15% av alla med demens har NPH. NPH är 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/omvarakunskapsstod/taframkunskapsstod.55825.html
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den enda demenssjukdomen som kan behandlas effektivt. Misstanke om 
sjukdomen uppstår hos betydligt fler.  

Behandlingen är effektiv och består av en neurokirurgisk shuntoperation vilken 
leder till förbättring hos upp till 80 % av de opererade. Behandlingen innebär en 
förbättrad livskvalitet och är dessutom mycket kostnadseffektiv då behovet av 
omvårdnadsinsatser för individen minskar när patienten förbättras kognitivt och 
motoriskt. 

Ca 400 patienter opereras årligen för NPH i Sverige, vilket uppskattningsvis är 
endast 20–40% av de patienter som drabbas av NPH. Detta innebär att varje år 
går upp till 1 600 personer miste om rätt diagnos och en effektiv behandling för 
att vården inte uppmärksammar NPH.  

Problemet med underbehandling speglas bland annat i resultat från Nationellt 
kvalitetsregister för hydrocefalus som också visar att incidensen av 
shuntoperationer för den vanligaste formen av NPH varierar mellan olika regioner 
i landet med nästan en faktor två.  

Vårdkedjan för patienter med NPH involverar många steg och flera specialiteter, 
vilka alla behöver ha kännedom om sjukdomen för att patienten i slutändan skall 
erhålla sin behandling. Tiden från misstanke om NPH till operation är ofta lång. 
Det är väl känt att ju längre tiden till operation är, desto sämre nytta av 
operationen för patienten och det finns även risk för en successiv försämring med 
ökande kognitiv svikt och neurologiska funktionsbortfall vilket i sin tur leder till 
försämrad livskvalitet, ett ökat hjälpbehov samt behov av ökade stödinsatser. 

Tidig och adekvat diagnostik med kort tid till behandling är därigenom av hög vikt.  

 

Orsakerna till underdiagnostiken bedöms vara flera:  

• Det saknas enkla diagnostiska metoder och personer med misstänkt NPH 
måste remitteras till specialiserade center vid universitetssjukhusen för 
diagnos och behandling. Detta förutsätter tillräckliga kunskaper kring 
sjukdomen hos dem i vårdkedjan som kommer i kontakt med personer 
som drabbats av NPH. Kunskapen om NPH och de goda 
behandlingsresultaten är dock ofta bristfällig hos den medicinska 
professionen 

• Symtomen kommer oftast smygande och drabbar äldre, och kan därför 
misstolkas som uttryck för normalt åldrande 

• Symtomen kan också felaktigt tolkas som uttryck för annan sjukdom där 
effektiv behandling saknas, till exempel Alzheimers sjukdom, vaskulär 
demens eller annan neurologisk sjukdom som kräver andra 
behandlingsinsatser så som Parkinson sjukdom och andra 
motoriksjukdomar 
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Kunskapen om NPH behöver stärkas i alla led; inom primärvården där drabbade 
och anhöriga ofta söker hjälp först, men även inom specialistvården: bland annat 
inom psykiatri, geriatrik och länsneurologi. Dessutom inom radiologin beträffande 
hur hjärnavbildning med datortomografi och magnetkamera ska bedömas 
avseende NPH. Ofta är det en sådan avbildning av hjärnan som gör att misstanken 
på NPH uppkommer.  

 

Ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för NPH bedöms öka kunskapen 
om NPH, förbättra samordningen mellan vårdnivåer, bidra till att fler patienter 
med NPH erhåller behandling samt minska de regionala skillnaderna i tid till 
diagnos och operation som föreligger.  

 

Målgrupp för kunskapsstödet är primärvård samt specialiserad vård på både läns- 
och regional nivå 

 

I uppdraget ingår att: 

• Utifrån gällande riktlinjer ta fram ett personcentrerat sammanhållet 
vårdförlopp för NPH i syfte att: 

o Skapa ett stöd för både primär- och specialistvård att på ett 
adekvat sätt diagnostisera och hantera personer med misstänkt 
och bekräftad NPH 

o Öka kunskapen om NPH inom primärvård, radiologi med flera 
berörda specialiteter 

o Skapa tydlighet och enhetlighet avseende utrednings- och 
operationsindikation 

o Möjliggöra en strukturerad och enhetlighet uppföljning och 
utvärdering efter operation 

• Samordna beskrivningen av vårdförloppet med eventuella befintliga 
kunskapsstöd 

• Ta fram indikatorer samt målvärden för vårdförloppet  

o I största möjliga mån koppla dessa till nationellt kvalitetsregister 
hydrocefalus 

• Komma med förslag på hur vårdförloppet kan följas upp 

• Ta fram av en konsekvensbeskrivning för införande av vårdförloppet 

• Identifiera och vid behov ta fram kompletterande kunskapsstöd till 
vårdförloppet 
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• Presentera vårdförloppet utifrån gällande baspaket 

 

För kunskapsstödet aktuella verktyg och rubriker ska användas 

Tidsplan och leveranser 
Arbetsprocessen följer den som är beskriven i Huvudprocess för utarbetande av 

digitala Nationella kliniska kunskapsstöd. 

 

Nominering deltagare Q1 2023 och gruppen tillsätts Q1-Q2 2023. Uppstart Q2-Q3. 
Planerad publicering av vårdförloppet Q3-Q4 2024.  

Efter publikation av vårdförloppet kommer ett fortsatt arbete med en mindre 
arbetsgrupp med stor sannolikhet att behövas för att vid behov ta fram 
kompletterande riktlinjer till stöd för vårdförloppet, eventuellt fortsatt arbete 
med framtagande av indikatorer, samt för uppföljning och utvärdering av resultat 
från de indikatorer som finns.  

Kompetensbeskrivning 
 
Arbetsgruppen ska ha en multiprofessionell sammansättning som svarar mot 
kunskapsstödets karaktär, med representation från de olika sjukvårdsregionerna. I 
sammansättning bör även andra aspekter beaktas så som eventuell 
representation av slutenvård, öppenvård, glesbygd, storstad, kön m.m.  
 
I arbetsgruppen ingår:  
 

• Sakkunniga inom olika specialiteter och professioner från berörda 
vårdnivåer 

• Patient-/närståenderepresentanter  

• Akademi 

• Kvalitetsregister 
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Följande medicinska specialiteter bör ingå i arbetsgruppen: 

• Allmänmedicin 

• Geriatrik 

• Neurokirurgi 

• Neurologi 

• Radiologi/Neuroradiologi 
 
Följande professioner bör ingå i arbetsgruppen: 

• Arbetsterapeut 

• Fysioterapeut 

• Läkare  

• Neuropsykolog 

• Sjukhusfysiker (civilingenjör/fysiker)  

• Sjuksköterska 
 
Se Checklista kompetensinventering NAG. 
 
Södra sjukvårdsregionen står för värdskapet och bistår med processtöd samt stöd 
i exempelvis hälsoekonomi, litteratursökningar, HTA-kompetens med mera. Den 
typen av resurser behöver inte ingå i arbetsgruppen. 
 

Resursuppskattning 
Ordförande upp till 30%, processtöd 50% (vårdförlopp), övriga 10%.  

För frågor rörande ersättning hänvisas till de rutiner som finns för respektive 

sjukvårdsregion. En överenskommelse finns mellan regionerna och SKR. Vid frågor 

vänd er till sjukvårdsregional samordnare. Patient- och närståenderepresentanter 

samt utsedda från kommuner ersätts enligt fastställda ersättningsbelopp. Särskild 

rutin finns, se Huvudprocess för utarbetande av digitala Nationella kliniska 

kunskapsstöd. 

Samarbete 

Arbetsgruppen har regelbundna avstämningar med, och rapporterar sitt arbete 

direkt till ansvarigt NPO. Namngiven kontaktperson finns i NPO. 

 



Nationellt system för kunskapsstyrning   2022-12-15 

Hälso- och sjukvård  

Nationellt programområde Nervsystemets sjukdomar 

 

6 

Ansvarsfördelning NPO och NAG 

• NPO tillsätter arbetsgrupper  

• 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. Arbetsgruppen 

ska ha en kontinuerlig dialog med NPO 

• NAG rapporterar arbetet direkt till NPO 

• NPO beslutar när kunskapsstödet och konsekvensbeskrivning är 

klara för remiss  

• NPO beslutar när kunskapsstödet är klart att 

publicering/beslutsprocess 

• NPO är ansvarig för kunskapsstödets förvaltning 

 


