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Standardiserade Vårdförlopp

Nationell högspecialiserad vård

Nästa steg



NPO MD

2019-11-18

 Bild och funktion: 

Radiologi, Klin Fys, Nuklear

medicin (Katrine, Jonas, 

Carl)

 Laboratoriemedicin: Klinisk 

Kemi, Mikrobiologi, 

Immunologi/Transfusionsm

edicin, Patologi/cytologi, 

Klinisk genetik (Joachim, 

Inga, David)



Arbete våren 2019 

GAP-analys (aktuella utmaningar) 

utgör grund för verksamhetsplan och skapande av 
NAGar

fokus på bristande kunskap eller bristande 
implementering

Arbetsordning

 Förfrågan till intressenter/”stake holders” (pågår)

 Sammanställning och prioritering (pågår)

 Åtgärdsbeslut (september): NAGar? RPOer? (pågår)

 Ledning och monitorering (2019-2020) 



• NPO-MD genomför behovsanalys genom strukturerad 
enkät och dialoger med intressenter och brukare 
nationellt och regionalt.

• NPO-MD har dialog med ansvariga för Nationell 
Högspecialiserad Vård och nya Standardiserade 
Vårdförlopp.

• En första bruttolista för potentiella nationella 
arbetsgrupper för NPO-MD har tagits fram som skall 
arbetas in i en preliminär VP2020 till 20191119 för 
beslut i SKS 20200220.
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Potentiella områden för NAG 2020 

 Clinical Decision Support (CDS) system

Strålbelastade undersökningar för röntgen och nukleärmedicin

 Nationell blodförsörjning

Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för 

blodanvändning

 NGS Gensekvensering

Implementeringsstrategi för nya validerade paneler för cancer
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Potentiella områden för NAG 2020, forts.

 Integrerad diagnostik för multidisciplinära konferenser

Samordning mellan klinisk patologi och BoF av nationell 

infrastruktur

 Implementering av AI

Implementeringsstrategi för 3D AI för mammografiscreening

 Nomenklatur och Kodverk

Utredning under 2020 i samverkan med NSG Strukturerad 

vårdinformation
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 Nationell samordning vårdprogramsgrupper/ expertgrupper och plattform 

för vårdprogram. Samverkan med Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd och 

NGS Strukturerad Vårdinformation.

 AI. Mycket på utvecklings- forskningsnivån.

 Kompetensförsörjning. Viktigt perspektiv i alla NAG.

 Kvalitetsregister. Samverkan med NSG Kvalitetsregister.

 Nationell remisserver. Samarbete m Inera.

 Validering av olika diagnostika (tumörmarkörer, IHC). Samarbete m 

Equalis.

 Ordnat införande och utfasning. Följer arbetet m LM och MT.

2019-11-18 8

Övriga Områden



Tilläggsuppdrag: 

nationell högspecialiserad vård 

– nivåstrukturering (NHV)

2019-11-18

 Att ta fram områden som 

lämpar sig för utredning 

via Socialstyrelsen för 

nivåstrukturering av 

nationellt 

högspecialiserad vård 

(s.k. bruttolistor)



Status NHV September 2019
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Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Uppstart Sept 2019, Implementering 2020
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Nästa steg
 Fortsatt arbete med framtagande av VP2020 för NPO-MD

 Fortsatt samverkan med övriga NPO och NSG gällande

- VP2020

- Tillsättning av NAGar

- SVF och tillsättning an SVF-NAG

- NHV

 Etablering av RPO/LPO strukturen nationellt

 Fortsatt dialog med intressenter för behovsfångst
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