
Landsting och regioners  
system för kunskapsstyrning 
 

Vår framgång räknas i  
liv och jämlik hälsa  

 Tillsammans gör  

vi varandra  

framgångsrika! 
 

 



2019-05-07 

Framtidsdialog 



Ökning av andel kroniskt sjuka  

Källa: The BMJ (UK), 2017 

2019-05-07 

Framtidsdialog 



Fyra grupper av behov och förväntningar 

2019-05-07 



Standardiserade vårdförlopp –
Jämlik och effektiv vård med god 

kvalitet 
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Kommuner och Landsting 2019 



Förstärkning av Nationellt system för 
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

• Regeringen vill med denna satsning underbygga det pågående 

utvecklingsarbetet med det nationellt gemensamma systemet för 

kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård – Sveriges regioner i 

samverkan 

• Standardiserade vårdförlopp ska därmed bli en del av 

kunskapsstyrningen 

• Arbetet med att utveckla det gemensamma systemet får med denna 

satsning mera resurser. 

 

 

 

 



Arbete inom cancerområdet en förebild 

• Sedan 2015 har regeringen och SKL ingått överenskommelser i 

syfte att korta väntetider och minska regionala skillnader i 

cancervården 

• Det har i huvudsak gjorts genom att införa standardiserade 

vårdförlopp  

• På så sätt har tiden mellan misstanke om sjukdom till första 

behandling blivit kortare, det har rädda liv och gett en mer jämlik 

hälsa 

• Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i våden 

• Cancerpatienter ska uppleva en mer välorganiserad, 

helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. 

 



De nya standardiserade vårdförloppen  
är  bredare.. 



2010-01-13 Cosmic i vården  
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Målområden – God vård 

• Kunskapsbaserad 

• Säker 

• Individanpassad 

• Jämlik 

• Tillgänglig 

• Effektiv 

God vård, enligt Socialstyrelsen 
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Samspel för kunskapsstyrning 

Mikro – vårdteam  

Meso – landsting/region 

Makro – 

nationell nivå 

Vårdteam, patienter  
och stödsystem, verksamhetschefer 

Hälso- och sjukvårdsledning, 
sjukvårdsregion,  

samverkan kommun 

Huvudmän  
i samverkan,  

SKL, 
stat 

Patienten 

Utgå ifrån patienternas behov 
Utgå från bästa tillgängliga kunskap 
Analysera patientrelaterade resultat 
Jobba med ständiga förbättringar och innovation 
Efterfråga stöd vid behov 
Sprida goda erfarenheter vidare 
 
Säkra verksamhetens tillgång till patientrelaterade resultat 
Kvalitetsdialog utifrån patientrelaterade resultat 
Lättillgängliga kunskapsstöd och stöd för implementering 
Struktur och stöd för förbättringsarbete och innovation 
Stöd till verksamheternas ledningar att leda för bättre 
patientresultat 
Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte 

Gemensam infrastruktur för kliniskt kunskapsstöd 
Samverkan i arbetet med indikatorer, uppföljning, jämförelser 
och analys 
Samverka kring gemensamma utvecklingsområden 
Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte 



.. och bygger på en sammanhållen vårdplan med 
patientens nuläge som utgångspunkt 

• Standardiserade vårdförlopp för nya sjukdomsområden ska kunna 

omfatta en hela vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering 

• För att patienter som redan fått en diagnos ska kunna utredas, 

behandlas och följas upp inom ramen för standardiserade 

vårdförlopp behöver vårdförloppet kunna startas oavsett var i 

vårdkedjan patienten befinner sig. 



Arbetets förutsättningar 

• Standardiserade vårdförlopp inom minst fem nya sjukdomsområden 

ska tas fram under 2019 och implementeras i vården 2020 

• Implementeringstakten ska öka kommande år 

• Under 2020 tar kunskapsstyrningsorganisationen ta fram nya 

vårdförlopp inom ytterligare sjukdomsområden för implementering 

2021 

• De standardiserade vårdförloppen kommer införas succesivt. 

• 2019 är ett utvecklingsår med fokus på  att förbereda 

verksamheterna i regionerna och sjukvårdsregionerna för att skapa 

möjligheter för implementering 

 

 



Kriterier för standardiserade vårdförlopp 
 

 

Standardiserade vårdförlopp ska kunna: 

1. inbegripa flera specialiteter 

2. starta i primärvården och vid behov innefatta kommunal hälso- och 

sjukvård och socialtjänstinsatser  

3. innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar 

4. utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas 

5. utformas så att de kan följas i de regionernas nya digitala vårdstöd 

 

 



Områden som kan bli aktuella 

• Diabetes 

• Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Psykiska sjukdomar 

• Reumatiska sjukdomar 

• Astma och KOL 

 

 



Patientkontrakt för en sammanhållen vårdplan  

• Med patientkontrakt menas en sammanhållen överenskommelse 

mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska 

göra vad, hur och när 

 

• Patientkontrakt kommer att vara en central del i arbetet med 

standardiserade vårdförlopp inom nya områden. 

 

 

 

 



Ansvarsfördelning 

• Det gemensamma kunskapsstyrningssystemet tar fram 

standardiserade vårdförlopp, mål för arbetet och följer upp det 

• SKL har en stödjande roll samt samordnar regionernas skriftliga 

rapportering till Regeringskansliet 

• Regeringen avser att ge relevant myndighet i uppdrag att följa och 

utvärdera överenskommelsen. 



Ekonomisk omfattning av överenskommelsen 

Regeringen avsätter medel för åren 2019-2021, totalt 900 000 

miljoner 

I beslutad budget:  

• 2019, 100 miljoner kronor 

I budgeten för åren 2020 och 2021 är följande medel ”reserverade”: 

• 2020 300 miljoner kronor 

• 2021 500 miljoner kronor 



Fördelning av pengar 2019 

• 30 miljoner ska gå till att ta fram minst fem standardiserade 

vårdförlopp inom systemet för kunskapsstyrning. Medlen fördelas 

lika till de sex sjukvårdsregionerna av SKL. 

• 60 miljoner ska gå till att rusta den sjukvårdsregionala strukturen för 

kunskapsstyrning för att kunna implementera nya standardiserade 

vårdförlopp under 2020. Medlen baserar på befolkningsunderlaget i 

respektive region. 

• 10 miljoner tilldelas SKL för att koordinera och stödja det nationellt 

gemensamma arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp 

• Det ingår att stödja nationella vårdprogram, standardiserade 

vårdförlopp, uppföljning av dessa, samt anpassa till digitala 

vårdinformationssystem 

 



Rapportering, första delen 

SKL ska först lämna en skriftlig delrapport till Socialdepartementet 

den 15 november 2019 där det framgår: 

• vilka standardiserade vårdförlopp som är under framtagande och 

vilka som bör implementeras 2020 

• inom vilka sjukdomsområden standardiserade vårdförlopp skulle 

kunna tas fram under 2020 för att sedan implementeras under 

2021. 



Rapportering, andra delen 

SKL ska lämna en verksamhetsrapport till Socialdepartementet 15 

mars 2020. 

• SKL ska redogöra för den samlade verksamheten som bedrivits 

under 2019 med stöd av bidraget 

• Av verksamhetsrapporten ska framgå hur arbetet har bedrivits med 

att förbereda verksamheterna i regionerna och sjukvårdsregionerna 

för att kunna implementera standardiserade vårdförlopp för nya 

sjukdomsområden från 2020, samt kostnaderna och resultat av 

arbetet 

• Av rapporten ska även framgå hur standardiserade vårdförlopp 

aves följas upp och utvärderas.  
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SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN 

Första vård- och insatsprogrammet  
NPO Psykisk hälsa 
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SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN 

Lanseringskonferens 9 maj 

160 deltagare från hela landet 

Primärvård, specialistvård,  
socialtjänst, skolhälsovård tillsammans 
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SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN 

Rapport från Lärandeträff 15/5  
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