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Detta dokument innehåller förteckningar över insatsområden 2023 per nationellt programområde 
(NPO). För mer information om respektive NPO och dess insatsområden samt 
kunskapsstyrningssystemet, se webben: 
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

Kontakt vid frågor 

Kontaktperson för frågor om innehållet i respektive grupps planerade insatser och åtgärder är 
processledaren. Kontaktuppgifter finns listade på webben på sidorna för nationella 
programområden. För övergripande frågor som rör kunskapsstyrningssystemet, vänligen kontakta 
den nationella stödfunktionen via: kunskapsstyrning-vard@skr.se 

 

Nationellt programområde för akut vård 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan 

• Resurser för den akut sjuka patienten  

• Traumatisk hjärnskada (samverkan mellan NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin, NPO nervsystemets sjukdomar, NPO akut vård, NPO barns och 

ungdomars hälsa och nationella primärvårdsrådet)  

• Trauma (samverkan mellan NPO kirurgi och plastikkirurgi, NPO akut vård, NPO perioperativ 

vård, intensivvård och transplantation och NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin) 

• Strukturerad vårdinformation sepsis (samverkan mellan NPO infektionssjukdomar, NPO akut 

vård, NSG strukturerad vårdinformation, NSG data och analys och regionala arbetsgrupper 

för införande av vårdförlopp sepsis) 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Bedömning av patient i den akuta vårdkedjan utanför sjukhus 

Nationellt programområde för barns och ungdomars hälsa 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Barnhälsovård 

• Digitala vårdmöten för barn och ungdomar 

• Långvarig smärta hos barn och ungdomar 

• Obesitas hos barn och ungdomar 

https://kunskapsstyrningvard.se/
mailto:kunskapsstyrning-vard@skr.se
mailto:kunskapsstyrning-vard@skr.se
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• Traumatisk hjärnskada (samverkan mellan NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin, NPO nervsystemets sjukdomar, NPO akut vård, NPO barns och 

ungdomars hälsa och nationella primärvårdsrådet)  

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Språkstörning hos barn och ungdomar 

• Samvård och obruten initial hud-mot-hudkontakt 

Nationellt programområde för cancersjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Nationella vårdprogram  (54 st som uppdateras årligen)  

• Standardiserade vårdförlopp (32 st, revideras vid behov samtidigt som vårdprogram) 

• Primärvårdsrekommendationer (bygger på SVF och vårdprogram), NAG kunskapsstöd 

(förvaltning kunskapsstöd) 

• Kvalitetsregister (35 st) 

• Nationellt regimbibliotek (innehåller 650 regimer innehåller drygt 650 regimer samt 

tillhörande patientinformation) 

• Min vårdplan (14 cancerdiagnoser) 

• Individuell patientöversikt (8 cancerdiagnoser) 

Nytt 2023 

• Basalcellscancer, nytt nationellt vårdprogram (samverkan med NPO hud- och könssjukdomar) 

• Min vårdplan för ytterligare 4-6 diagnoser 

• Regimer i regimbiblioteket läggs till i samband med godkännande av nya läkemedel 

Nationellt programområde för endokrina sjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare  

• Diabetes 

• Glukossänkande läkemedel diabetes typ 2 

• Diabetes med hög risk för fotsår   

• Hypertyreos   

• Osteoporos   

• Hyperparatyreoidism   
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• Obesitas  

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023  

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 

• Hjärtsvikt 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Hypertoni  

Nationellt programområde för hud- och könssjukdomar  

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Psoriasis  

• Venereologi  

• Svårläkta sår  

• Atopisk dermatit  

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Psykodermatologi  

• Basalcellscancer (samverkan med NPO cancersjukdomar) 

Nationellt programområde för infektionssjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Hepatit B och C 

• Strama (antibiotikaresistens) 
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• Strukturerad vårdinformation sepsis (samverkan mellan NPO infektionssjukdomar, NPO akut 

vård, NSG strukturerad vårdinformation, NSG data och analys och regionala arbetsgrupper 

för införande av vårdförlopp sepsis) 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Tuberkulos 

 

Nationellt programområde för kirurgi och plastikkirurgi  

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Proktologi 

• Bröstreduktionsplastik 

• Lipödem 

• Trauma (samverkan mellan NPO kirurgi och plastikkirurgi, NPO akut vård, NPO perioperativ 

vård, intensivvård och transplantation och NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin) 

• Estetisk kirurgi 

Nytt 2023 

• Bröstrekonstruktion vid behandling av cancer 

• Laparotomi för sköra äldre 

• Kirurgi vid ljumskbråck 

Nationellt programområde för kvinnosjukdomar och förlossning 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Mödrahälsovård 

• Graviditetsvecka 41 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 
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Nationellt programområde för levnadsvanor 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Levnadsvanor  

• Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor   

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för lung- och allergisjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

• Obstruktiv sömnapné hos vuxna 

• Matallergi 

• Lungfibros 

• Svår allergisk rinokonjunktivit 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Astma  

Nationellt programområde för mag- och tarmsjukdomar  

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Levercirros 

• Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

• Appendicit 

• Gallstenssjukdom 

• Tarmsvikt 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 
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Nationellt programområde för medicinsk diagnostik 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Blodanvändning 

• Digital patologi 

• Strukturerad vårdinformation laboratoriemedicin 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Multipel skleros (MS) 

• Amyotrofisk lateral skleros (ALS) 

• Normaltryckshydrocefalus (NPH) 

• Smärta 

• Stroke 

• Migrän  

• Narkolepsi 

• Traumatisk hjärnskada (samverkan mellan NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin, NPO nervsystemets sjukdomar, NPO akut vård, NPO barns och 

ungdomars hälsa och nationella primärvårdsrådet)  

• Epilepsi 

• NAG kunskapsstöd primärvård (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

 

Nationellt programområde för njur- och urinvägssjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Stensjukdom i övre urinvägarna 

• Njurtransplantation med levande donator 
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• Urineringsbesvär 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och 
transplantation  

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Intermediärvård 

• Donation 

• Uppföljning efter intensivvård 

• Sekundär transport av svårt sjuk patient 

• Centralvenösa infarter 

• Trauma (samverkan mellan NPO kirurgi och plastikkirurgi, NPO akut vård, NPO perioperativ 

vård, intensivvård och transplantation och NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin) 

• Revision eller audit – säker intensivvård 

• Verka för att ny kompetens blir tillgänglig och stannar kvar i vården 

• Översyn av regionernas katastrofberedskap 

• Jämlik väntetid för operation 

• Vårdtyngdsmätning 

• Jämlik vård för transplantation 

• Standardiserad perioperativ process 

Nytt 2023 

• Perioperativ vård av sköra äldre 

• Hälsodeklaration inför anestesi 

• Intensivvård av barn 

 

Nationella primärvårdsrådet 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Över- eller underdiagnostik och behandling  

• Databaserad beskrivning av primärvård 
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• Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

• NAG kunskapsstöd primärvård 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för psykisk hälsa 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Adhd 

• Missbruk och beroende 

• Schizofreni  

• Depression och ångestsyndrom 

• Självskadebeteende  

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Ätstörningar  

• Autism (ingår i adhd) 

• Strukturerad vårddokumentation psykisk hälsa 

Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete  

• Traumatisk hjärnskada 

• Trauma (samverkan mellan NPO kirurgi och plastikkirurgi, NPO akut vård, NPO perioperativ 

vård, intensivvård och transplantation och NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin) 

• Övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering 

• Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 
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Nationellt programområde för reumatiska sjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Jättecellsarterit  

• Systemisk skleros   

• Patientstöd vid reumatiska sjukdomar 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för rörelseorganens sjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Ländryggsbesvär 

• Höftfraktur  

• Knäledsartros  

• Framfotsbesvär  

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Fotledsfraktur  

Nationellt programområde för sällsynta sjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov 

• Medfödda metabola sjukdomar 

• Genetisk diagnostik vid misstänkt sällsynt sjukdom 

• 22q11 deletionssyndromet  

• Prader-Willis syndrom   

• Nationellt register sällsynta diagnoser 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden 
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Nationellt programområde för tandvård 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Dentala implantat 

• Dental erosion 

• Tandvårdens läkemedel 

• Antibiotika i tandvården 

• Karies 

• Sällsynta orofaciala och odontologiska hälsotillstånd 

• Äldres munhälsa 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden 

 

Nationellt programområde för äldres hälsa och palliativ vård 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom  

• Palliativ vård  

• Sköra äldre  

• Läkemedel för äldre  

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för ögonsjukdomar 

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare 

• Glaukom 

• Medicinsk retina 

• Linsen 

• Barn och skelning 

• Kornea 
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• Kirurgisk retina 

• Hereditära retinala sjukdomar 

• Plastik orbita 

• Uvea 

• Onkologi 

• Neurooftalmologi 

• NAG kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd) 

Nytt 2023 

• Inga förslag på nya insatsområden. 

Nationellt programområde för öron- näs- och halssjukdomar  

Insatsområden 2023 

Påbörjat sedan tidigare  

• Hörselnedsättning audiologi   

• Hörselnedsättning otokirurgi   

• Tonsilloperation   

• Rehabilitering huvud- och halscancer  

• NAG kunskapsstöd  

Nytt 2023 

• Sinonasal sjukdom  

 


