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Uppdragsbeskrivning  

Nationell arbetsgrupp för personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för karies 
 

Nationell arbetsgrupp vårdförlopp för karies etableras i enlighet med den för 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 personcentrerade 

och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och 

kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och 

helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. 

Vårdförloppen för sjukdomsområden ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive tidig 

upptäckt, utredning, vård, behandling, uppföljning och rehabilitering.  

Vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika 

professioner och specialiteter inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning. 

Vårdförloppen, dess mål och åtgärder ska följas upp genom process- och kvalitetsmått och skapa 

förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete. På sikt ska arbetet med vårdförlopp bidra till en 

mer enhetlig och strukturerad dokumentation i vårdinformationssystemen. 

 

Arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp utgår från en statlig 

överenskommelse och om den och annan information finns att läsa på skr.se (Information om 

vårdförlopp). 

 

Uppdragsgivande programområde 

Uppdragsgivare för NAG karies är Nationellt programområde tandvård  

Kontaktperson: ulrika.svantesson@regionhalland.se 

 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  

Syftet med vårdförloppet är att patienten ska uppleva en mer välorganiserad och patientcentrerad 

vårdprocess utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Vårdförloppet ska 

omfatta hela vårdkedjan inklusive utredning, behandling och uppföljning och leda till att vården blir 

mer jämlik, effektiv och med en ökad kvalitet.  För en evidensbaserad vård utgår vårdförloppen från 

tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas fram i samverkan med olika specialiteter. Vårdförloppet 

integreras med individanpassade åtgärder efter patientens förutsättningar. 

Primära målet med ett personcentretat sammanhållet vårdförlopp är att stoppa kariesprogressionen 
för att:  

• Vinna förtroende hos skeptiska patienter med negativa erfarenheter 

•  Stoppa en utveckling som riskerar att eskalera vårdbehov för både individ och 
vårdorganisation 

•  Vinna tid för tandvården så att fler patienter kan få vård 

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp.29967.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp.29967.html
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•  Underlätta kooperation och behandling för patienten 

•  Förbättra prognosen för en gemensam lyckad behandling 

•  Underlätta behandling och omhändertagande av patienterna för tandvården 

• Tydliggöra tandvårdens och patientens respektive ansvar i sjukdomsbehandlingen  
 

Förarbetet med slutrapporten från ”NAG behandling av okontrollerad kariessjukdom” visar att 

insatserna som nämns i regionernas befintliga vårdprogram är av vitt skilda karaktärer och sträcker sig 

allt ifrån orsaksutredning och behandling. Det finns ett behov av att den generiska modellen för 

kariessjukdom för vårdförlopp integreras i de olika faserna av de kliniska vårdförloppen.  

  

Uppdraget är att arbeta fram ett vårdförlopp och en tillhörande konsekvensbeskrivning. Som en del i 

det arbetet ingår: 

• en nulägesanalys utifrån patient- vårdperspektiv  

• att identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov medverka till konkretisering av dessa 

• att vid behov föra dialog med stödfunktionen SKR om frågor rörande vårdförloppets 
påverkan på journaldokumentation och vårdinformationssystem 

• att förankra arbetet inom kunskapsstyrningssystemet och andra adekvata intressenter 

• att färdigställa vårdförloppsdokument och konsekvensbeskrivning inför remissutskick, 
hantera inkomna synpunkter i remissvar och färdigställa dokument inför beslut. 

 

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.  

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. 

 

Tidplan och leveranser 

Vid uppstart gör gruppen en konkretisering av uppdraget samt tar fram en aktivitets- och 
leveransplan, se figur 1. Planeringen stäms av med NPO och stödfunktionen. 
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Figur 1. Illustrering av process för att utarbeta ett vårdförlopp 

 

Sammansättning och kompetens 

Arbetsgruppen ska utifrån vårdförloppets karaktär ha en multiprofessionell sammansättning som 
svarar mot vårdförloppets karaktär, med representation från de olika sjukvårdsregionerna. I 
sammansättning bör olika aspekter av vårdförloppet beaktas och om aktuellt representeras, 
exempelvis slutenvård, öppenvård, glesbygd, storstad, kön m.m.  

I arbetsgruppen ingår:  

• Sakkunniga inom olika specialister och professioner 

• Patient-/närståenderepresentanter 

• Representant från ämnesgrupp för Nationellt kliniskt kunskapsstöd  

• Representant från berörda NPO  

• Hälsoekonom/ekonom  

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 ledamöter beräknas till cirka 15 procent av heltid. Tidsåtgången varierar över tid 

beroende på i vilken fas arbetet är.  

För frågor rörande ersättning hänvisas till sjukvårdsregional samordnare och de rutiner som finns för 

respektive sjukvårdsregion. Patient- och närståenderepresentanter samt utsedda från kommuner 

ersätts enligt fastställda ersättningsbelopp. 

 

Nomineringsprocess 

Nomineringsperiod: 2022-12-08 – 2023-01-30 

Respektive ledamot i NPO efterfrågar ledamöter från sin sjukvårdsregion utifrån identifierade 

kompetenser. 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.  

Processledaren för NPO skickar förfrågningar om nominering till: 

• Professionsföreningar  

• Patient/brukarföreningar  

• Andra aktuella aktörer, exempelvis andra NPO.  

 

Nomineringen ska innehålla namn, kontaktuppgifter, yrke, arbetsplats och kort motivering. 
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NPO beslutar om ledamöter i arbetsgruppen vårdförlopp utifrån inkomna nomineringar samt utser 

ordförande. Värdregionen tillsätter processledare för arbetsgruppen.  

 

Ansvarsfördelning NPO och arbetsgrupp vårdförlopp 

• NPO tillsätter arbetsgrupper  

• NPO ansvarar för att rutinen för att utse ledamöter tillämpas och använder checklista och 

mall för nominering 

• NPO leder och följer upp arbetet i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska ha en kontinuerlig 

dialog med NPO 

• NPO beslutar när vårdförloppsdokument och konsekvensbeskrivning är klara för remiss  

• NPO beslutar när vårdförloppet är klart att lyftas för godkännande i styrgruppen, Nationellt 

system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). 

 


