
Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning

Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Lägesrapport 
NPO barn och ungdomars hälsa
Simon Rundquist, ordförande

Västervik 2019-11-08



Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning

Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Vår framgång räknas i 
liv och jämlik hälsa 

Tillsammans gör 
vi varandra 

framgångsrika!
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Så arbetar vi:
• 30% ersättning RJL centralt
• NPO möte en gång/månad i Stockholm
• Stort antal mail
• Telefon, videomöten, personliga möten
• Stor belastning på processtöd
• Dela upp uppgifterna
• Man börjar upptäcka NPO!
• Bredd i kompetens i NPO-gruppen, 2 kommunföreträdare NYTT
• Stort förankringsarbete!! 
• Möta upp farhågor
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Kontakter 2019
• Regioner
• kommuner
• Socialstyrelsen (flera enheter)
• SKL (flera enheter)
• BLF
• Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor
• Delföreningar inom BLF
• Andra NPO
• Vårdanalys

• Läkemedelsverket
• Läkemedelskommittén
• Dagens Medicin
• Läkartidningen
• Socialutskottet
• Barnveckan
• Andra delar av 

kunskapsstyrningssystemet
• Barnrättsnätverk
• mm
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Värdskapets uppgifter:

• Driva frågor
• Sköta agendan för NPO
• Förbereda, utreda, skriva
• Stort antal kontakter
• ”Alla vill prata med ordföranden”
• Axla rollen! Ta plats!
• Sprida information
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Fördelar att vara värdregion
• Man sätter agendan
• Skapar kontakter
• Goodwill, ”håller oss framme”
• först att få information
• Ser många goda exempel
• Skapar erfarenheter
• Möjlighet att implementera nyheter, goda exempel tidigt
• Stora påverkansmöjligheter
• maktfaktor
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Nackdelar

• Tiden
• arbetsbelastningen
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Vår speciella roll

• Egna NAG
• Del i andras arbete
• Gemensamma NAG
• Parallella grupper
• Spänna över fältet
• Barnperspektivet
• Många informella strukturer
• PS barn
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Förändrade sökmönster
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Tydligt 
patientfokus
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Vad? Hur? När? Vem? Inte? 
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Vad har vi på gång
NAG:
• Barnhälsovård
• Långvarig smärta
• Migrän 2020
• Behandling av barnfetma 2020
• ”Noll barnfetma vid skolstart 2030” SweLife
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Vad har vi på gång 
• Deltagande i SoS arbete med vårdkedja kring neo
• Statlig satsning kvinnohälsa/neo
• Metodstöd
• Patientsäkerhetsarbete
• Referens SKL rapporter
• Läkemedelsverket
• Kvalitetsregister
• Standardiserade vårdförlopp
• Tät kontakt socialstyrelsen
• Nationellt högspecialiserad vård
• Transcent
• Restnoterade/indragna läkemedel
• Verksamhetsplan 2020
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Utmaningar/utvecklingsmöjligheter
• Ekonomi
• RPO- LPO nivån 
• Regionalt organisationsstöd
• Använd men ”levla up” existerande strukturer
• RMPO sammansättning, tidsresurser
• NPO ledamots roll i RPO



Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning

Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Forts utvecklingsmöjligheter
• Inkludera Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)
• Ej dubbelarbeta 
• Hitta vägarna (ex Swelife)
• Hitta strukturen mellan NPO
• Det dubbla uppdraget
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RPO Nationellt uppdrag

• Genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets 
behovsanalys och omvärldsbevakning

• Initiera frågor för nationell samverkan
• Skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
• Ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att det ska nå ut till 

patientmötet 
• Stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
• Integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del 

av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
• Samverkan med regional registercentrumorganisation
• Specifika regionala uppdrag
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RPO Regionalt uppdrag

• Följa upp, analysera, rapportera och åtgärda
medicinsk kvalitet, volymer, tillgänglighet och variationer samt patientrapporterade utfallsmått

• Vara sakkunnig i samverkan
exempelvis kunskapsstyrning, sjukvårdsregional nivåstrukturering och arbetsfördelning, 
läkemedel, medicinsk teknik, vårdens IT-stöd, upphandling

• Utveckla, samverka och kommunicera
initierar, driver och stöder utvecklingen av processer, remissvägar och samarbetsytor
samverkan med andra regionala programområden, regionala samverkansgrupper och 
patientföreträdare, kommunicerar med berörda verksamheter 

• Konkretisera löftena till invånarna
formulerar kvalitetsmål utifrån sjukvårdsregionens löften till invånarna
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Tack!
simon.rundquist@rjl.se

Tel 0707-145027
rundqvistsimon


