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Uppdragsbeskrivning Nationell arbetsgrupp obesitas 

Nationella arbetsgrupper (NAG) etableras i enlighet med den för 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 endokrina sjukdomar. 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  

Arbetsgruppens uppdrag  

Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård vid obesitas” 2022 är de första riktlinjer som 
publicerats rörande vård av obesitas i Sverige. Obesitas är en komplex, kronisk sjukdom som 
blir allt vanligare. Den försämrar människors livskvalitet och ökar risken för andra allvarliga 
sjukdomar. Se länk: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-
riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/obesitas/ 
 
Ett annat parallellt pågående arbete att beakta, är inom nationellt programområde barns 
och ungdomars hälsa och som tar fram behandlingsrekommendationer med inriktning barn 
och ungdomar. Detta utifrån aktuellt kunskapsläge och Socialstyrelsens arbete med 
nationella riktlinjer. Förnärvarande i fas av remissprocess. Se länk: 
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.1055b2c8184b406e1d35f3f9/167033324394
1/Obesitas-barn-och-unga-vardprogram-remiss.pdf 
 
Uppdraget för NAG obesitas är att med grund i de nya nationella riktlinjerna arbeta fram ett 
nationellt kunskapsstöd: 

• För publicering digitalt i nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) med inriktning vuxna 
patienter (>18 år) 

• Ta fram en tillhörande konsekvensbeskrivning för prioriterade delar av 
vårdprogrammet 

• Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov konkretisera dessa. I detta ingår att 
ge förslag till termer och begrepp som underlag för dokumentation i 
vårdinformationssystem 

• Delta i remissprocess och hantering av inkomna remissynpunkter 
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• Förankring inom kunskapsstyrningssystemet och med andra adekvata intressenter 
under processens gång. Bland annat samverkan med andra nationella 
programområden berörda av kunskapsstödets innehåll och avgränsning, för att 
uppnå samordning samt undvika parallella vårdflöden, liksom att hitta 
kostnadseffektiva lösningar 

• Vid behov stöd till implementering och införande inom regionernas 
kunskapsstyrningssystem 

Kunskapsstödets förväntade innehåll och avgränsning  

• Ett strukturerat omhändertagande av vuxna patienter (>18 års ålder) med obesitas 
från diagnostik till behandling, vid behov inkluderandes angivning och bedömning av 
evidensgrad 

• Medicinsk behandling av obesitas 

• Omhändertagande av patienter före och efter bariatrisk kirurgi 

• Kostanpassning till medicinsk- och kirurgisk behandling av obesitas 

• Avgränsas till att ej inkludera specificerade levnadsvanor i form av kost och andra 

livsstilsåtgärder. Rörande dessa bör framför allt hänvisningar till nuvarande befintliga 
nationella riktlinjer och vårdprogram användas utifrån en kort sammanfattning i 
kunskapsstödet. 

• Avgränsas till att ej inkludera folkhälsa eller prevention  

Arbetet ska redan från starten genomsyras av personcentrering och genomgående reflektera 

över förutsättningar för införande i lokala kontexter. 

Uppdraget genomförs enligt gällande processer och styrdokument på nationell nivå och i 
enlighet med det generiska ramverket för kunskapsstöd, samt med fördel i samarbete med 
programområdets värdskapsstöd, exempelvis HTA-enhet och analysstöd.  

Tidsplan och leveranser 

• Nomineringsprocess 2023-01-09 – 02–28, samt ytterligare 1–2 månader för beslut 

om sammansättning och inhämtande av jävsbedömningar. 

• NAG gruppen förväntas starta sitt arbete maj 2023 och ska då vara sammansatt med 
ordförande och ledamöter i en nationell geografisk spridning. 

• Kontinuerlig rapportering till NPO förväntas ske om hur arbetet fortskrider.  

• Kunskapsstödet med rekommendationer förväntas preliminärt vara klart att besluta 

för remiss under andra kvartalet 2024.  

• Kunskapsstödet förväntas kunna publiceras senhösten 2024. 

Kompetensbeskrivning 

Se bifogad checklista kompetensinventering. 
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Resursuppskattning 

Ledamöternas engagemang är tidsbegränsat och gäller i första hand preliminärt till och med 31 

december 2024.  

Tidsåtgång för ledamöter beräknas till cirka 10 procent och för ordförande till cirka 20 procent i ett 

årsperspektiv. Arbetetsinsatsen varierar över tid och är beroende av var i processen arbetet är. 

Nomineringsprocess 

Inbjudan till nomineringsprocessen publiceras på kunskapsstyrningvard.se 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nominerin
gavledamoter.56223.html 

Samt sänds enligt nedan för spridning sjukvårdsregionalt inom kunskapsstyrningssystemet; 

• NPO endokrina sjukdomar 

• NPO kirurgi 

• NPR primärvård 

• NPO psykisk hälsa 

• NSG läkemedel 

• Sjukvårdsregionala samordnare nationell kunskapsstyrning 

• Professionsföreningar aktuella via Läkarsällskapet, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Svensk 
sjuksköterskeförening, Dietisterna, Psykologerna. 

• Patientförening HOBS 

• SoREG (kvalitetsregister) 
 

Det ska säkerställas att den nominerade har genomgått den process för nominering som gäller i 
respektive sjukvårdsregion. För godkänd nominering ska nominerad person erhållit godkännande 
från arbetsgivare och jävsdeklaration skall vara ifylld/godkänd enligt rutin i respektive 
sjukvårdsregion.  

NPO endokrina sjukdomar beslutar om ledamöter till arbetsgruppen utifrån inkomna nomineringar 
samt utser ordförande. Visst stöd av processledare erhålls. Arbetsmöten planeras ske till största 
delen digitalt via Teams, samt några tillfällen även i fysiskt möte. 

För frågor rörande ersättning hänvisas till de rutiner som finns för respektive sjukvårdsregion. I 
grunden bekostar den egna regionen respektive ledamots arbetstid, samt resor och eventuella 
övernattningar i samband med arbetsgruppens fysiska möten och uppdrag. Patient- och 
närståenderepresentanter samt utsedda från kommuner ersätts enligt fastställda rutiner och 
eventuella ersättningsbelopp. 
 

Kontaktperson 

Helen Abrahamsson 
Nationell processledare NPO endokrina sjukdomar 
Sjukvårdsregionalsamordnare kunskapsstyrning Norra sjukvårdsregionen 
Helen.abrahamsson@norrarf.se  
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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 

• NPO beslutar när ett framtaget kunskapsstöd är klart för remiss och publicering. 
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