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Uppdragsbeskrivning för Nationell 
arbetsgrupp - Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd knäledsartros, 
operativ åtgärd (Proteskirurgi) 
Nationell arbetsgrupp för knäledsartros ortopedi 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 
NPO rörelseorganens sjukdomar ger uppdrag till NAG knäledsartros ortopedi med 
Ann-Charlotte Lindström som processledare och kontaktperson till NPO. 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  
Uppdraget är att utarbeta ett personcentrerat vårdförlopp (PSV) för personer med 
knäledsartros som genomgått grundbehandling inom primärvården.  

Arbetsgruppen utarbetar PSV för kliniker som möter patientgruppen.  

I ordförandes uppdrag ligger att leda arbetet tillsammans med processledaren för 
arbetet för framtagandet av vårdförloppet.  

Processledaren ansvarar för att NAG arbetar i enlighet med visionen och 
målbilden samt fastställda riktlinjer, processer och rutiner.  

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/omvarakunskapsstod/taframkunskapsstod.55825.html
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I processledarens uppgifter ingår att vara processtöd för arbetsgruppen, 
säkerställa kontakten med stödfunktionen, andra nationella programområden 
(NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) som är relevanta för 
framtagandet av vårdförloppet. Processledaren är också ett administrativt stöd i 
nomineringsprocessen samt jävshantering enligt fastställd rutin och mall. 

Vårdförloppet startar då personen kommer till specialiserad vård för bedömning 
av eventuell kirurgisk åtgärd. Vårdförloppet slutar då personen genomgått 
rehabilitering efter kirurgisk behandling. Vårdförloppet skall ta vid där tidigare 
utarbetat personcentrerat vårdförlopp för patientgruppen inom primärvården 
slutar. Under arbetets gång ska dokumentet ”Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp Knäledsartros” beaktas. Arbetsgruppen ska tillsammans med NPO 
bidra till att sammanlänka det ovannämnda dokumentet med det vårdförlopp 
som utarbetas för kirurgisk behandling. De båda vårdförloppen skall tillsammans 
skildra all vård vid knäledsartros.   

Dokumentet skall tydliggöra inom vilken vårdnivå (som primärvård, primärvård 
inom kommunal regi samt specialiserad vård) specifika insatser bör ske.  

Arbetsgruppen ska avgränsa arbetet till att fokusera på patienter som har fått 
grund- och tilläggsbehandling inom primärvård och inte fått tillräcklig effekt av 
dessa åtgärder och därför är i behov av en remiss till specialiserad vård för 
bedömning av eventuell kirurgisk behandling.  

Uppdraget innebär att göra en  

• En fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och omsorgsperspektiv 

• Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov medverka till 
konkretisering av dessa 

• Förankring inom kunskapsstyrningssystemet och andra adekvata 
intressenter såsom professionsföreningar 

• Remittering av vårdförlopp och hantering av remissvar 

• Dialog med informatisk ämneskompetens vid behov. 

Arbetet ska redan från starten genomsyras av personcentrering och också 
genomgående reflektera över förutsättningar för införande i lokala kontexter.  

Uppdraget genomförs enligt gällande processer och styrdokument på nationell 
nivå och i enighet med det generiska ramverket för kunskapsstöd och där SKR är 
en stödfunktion under processen.  

Det nationella programområdet har ett ansvar för att vid behov bistå regioner i 
införande av vårdförlopp samt i uppföljning och i fortsatt utveckling av indikatorer 
för uppföljning. I vad mån hela eller delar av arbetsgruppen har en roll även i det 
arbetet kommer förtydligas i ett senare skede. 
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Arbetsgruppen ska även identifiera möjliga konsekvenser vid införandet av 
utarbetat PSV och fram en konsekvensbeskrivning.  

NAG bör under arbetets gång samverka med NPO Levnadsvanor och NPO 
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt utarbeta strategier för 
implementering av vårdförloppet. Det kan innebära utbildning, presentation av 
vårdförloppet men också kontakt med professionsförbund och regionala 
arbetsgrupper. Arbetsgruppen bör reflektera över uppföljning av utarbetat PSV i 
samråd med NPO.  

Tidsplan och leveranser 
Arbetsprocessen följer den som är beskriven i Huvudprocess för utarbetande av 
digitala Nationella kliniska kunskapsstöd. 

 

Nomineringsprocessen startar Q4 2022 där arbetsgruppen utses. Arbetsgruppen 
gruppen inleder fas 1 Q1 2023 och förväntas komma till fas 5 Q3 2024. 

Kompetensbeskrivning 
I arbetsgruppen ingår:  

• Sakkunniga inom olika specialiteter och professioner 
o Ortoped (2) 
o Fysioterapeut specialiserad vård (1) 
o Arbetsterapeut (1) 
o Narkosläkare (1) 
o Sjuksköterska specialiserad vård (1) 
o Radiolog (1) 
o Koordinator/Planerare (1) 
o Primärvårdsläkare (2) 
o Fysioterapeut primärvård (1) 

• Patient-/närståenderepresentanter (2) 

• Representant från ämnesgrupp för Nationellt kliniskt kunskapsstöd (1) 

• Representant från berörd NPO 

• Hälsoekonom/ekonom 
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Sjukvårdsregionen bistår bland annat med hälsoekonom/ekonom och operativ 
kompetens avseende uppföljning och analys. Stödfunktionen vid SKR bistår med 
generellt stöd i arbetsprocessen, medicinska redaktörer, stöd till 
patientmedverkan och vissa övergripande kommunikativa insatser samt strategisk 
kompetens avseende uppföljning/kvalitetsregister, informatik och 
förbättringskunskap. 

Resursuppskattning 
Tidsåtgång för ordförande samt processledare beräknas till 20 procent av heltid 
och för övriga ledamöter till cirka 10 procent av heltid, med uppehåll juli-augusti. 
Tidsåtgången varierar över tid beroende på i vilken fas arbetet är.  

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

Ordförande och processledare i arbetsgruppen tar vid behov kontakt och 
samverkar med närliggande och relevanta intressenter, såsom andra NPO:er, 
samverkansgrupper och patient- och professionsförbund, under framtagandet av 
vårdförloppet. Exempel på intressenter är NAG LOK för läkemedel, NSG 
patientsäkerhet och Reumatikerförbundet. 

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

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. 

 


