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Detta dokument innehåller förteckningar över insatsområden 2022 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 
processtödet. 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 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsens beredningsgrupp 1 

• Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan  

• Omhändertagande av den akut sjuke patienten - resurser som behövs på och kring en 

sjukhusbunden akutmottagning 

• Traumatisk hjärnskada (samverkan med NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin) (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Trauma (huvudansvarig NPO ska utses-ännu ej klart) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Barnhälsovård 

• Barn och ungdomar med långvarig smärta (Kunskapsstöd) 

• Behandling av fetma hos barn och ungdomar (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Digitala vårdmöten för barn och ungdomar 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

https://kunskapsstyrningvard.se/
mailto:kunskapsstyrning-vard@skr.se
mailto:kunskapsstyrning-vard@skr.se
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Nationellt programområde för cancersjukdomar 

Innehållet i verksamhetsplanen för NPO cancersjukdomar styrs av den gällande överenskommelsen 
mellan regeringen och SKR för 2021-2023 samt överenskommelsen för kvinnors hälsa inklusive 
tilläggsöverenskommelsen 

Insatsområden enligt överenskommelse 2021-2023 

Insatserna delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar: 

• Prevention och tidig upptäckt 

• Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten  

• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning 

• Tillgång till och användning av medicinska teknologier 

Till varje område kopplas följande insatser som ska genomföras under 2022 

• arbeta i enlighet med RCC:s handlingsplan med att förebygga cancer 

• medverka till att allmänheten får evidensbaserad information baserad på Europeiska 

kodexen mot cancer, om att risken för att insjukna i cancer kan minskas genom en 

hälsofrämjande livsstil 

• stödja hälso- och sjukvården i att öka kunskapen om symptom och fynd som kan innebära 

förhöjd cancerrisk 

• stödja regionerna i deras arbete med organiserad testning för prostatacancer  

• genom nationell samordning stödja regionernas arbete med screening 

• stödja regionernas arbete med att utrota livmoderhalscancer 

• fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp 

• fortsatt arbete för att stödja barncancerområdet 

• stödja implementeringen av indikatorer för rehabilitering i kvalitetsregistren och verka för att 

uppföljning inom rehabiliteringsområdet förbättras 

• ta fram utbildningar för strukturerat arbetssätt vid bedömning av cancerrehabiliteringsbehov  

• ansvara för att en utbildning om barn i palliativ vård tas fram  

• genomföra utbildningsinsatser för att stödja implementeringen av vårdprogrammet för 

palliativ vård 

• stödja arbetet med Min vårdplan 

• analysera pandemins effekter på cancervården 

• uppdatera och revidera befintliga vårdprogram på cancerområdet 

• fortsätta arbetet med närmare koppling mellan nationella vårdprogram och nationella 

kvalitetsregister 

• stödja de verksamheter som deltar i inrapporteringen bidra till ökad följsamhet till 

läkemedelsregistreringen 

• underlätta uppföljningen av cancervården genom att stärka arbetet med automatöverföring 

av strukturerade data  

• stödja arbetet med det nationella regimbiblioteket  

• genomföra en bench marking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande 

till övriga nordiska länder  

• stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som comprehensive cancer center (CCC) 
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• bidra till ökat arbete med innovation inom cancerområdet  

• stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser efter behov  

• stödja och medverka i utbildningar för chefer och medarbetare i cancervården för att sprida 

kunskap kring den svenska cancerstrategin  

• stödja implementeringen av precisionsdiagnostik 

• insatser kvinnors hälsa: 

o främja fortsatt regional och nationell samverkan inom cancerscreening 

o utveckling och kunskapsuppbyggnad kring och rehabilitering av 

bäckenkomplikationer vid cancersjukdom 

o generiska kallelsesystem för screening 

Nationellt programområde för endokrina sjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Diabetes, glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes (Kunskapsstöd) 

• Diabetes med högrisk för fotsår (Kunskapsstöd) 

• Hypertyreos (Kunskapsstöd) 

• Osteoporos (Kunskapsstöd) 

• Hyperparatyroidism (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Obesitas 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Venös sjukdom – varicer och venösa bensår (Kunskapsstöd)   

• Sekundärprevention av perifer arteriell sjukdom  

Nytt 2022 

• Hjärtsvikt (Kunskapsstöd) 

• Hypertoni (Kunskapsstöd) 

• Samverkan NPO och riktlinjerarbetet inom Socialstyrelsen 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 
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Nationellt programområde för hud- och könssjukdomar  

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Svårläkta sår (Kunskapsstöd) 

• Venereologi med inriktning gonorré  

• Psoriasis  

• Atopiskt eksem  

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för infektionssjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Hepatit C  

• Strama (antibiotikaresistens) 

• Covid-19 (Kunskapsstöd) 

• Postcovid-19 (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Tuberkulos  

• Hepatit B  

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för kirurgi och plastikkirurgi  

Insatsområden 2022 

Nytt 2022 

• Lipödem (Kunskapsstöd) 

• Proktologi och funktion 

• Trauma (huvudansvarig NPO ska utses-ännu ej klart) 

• Säker bukkirurgi (Akut buk hos sköra äldre) 

• Definiera adekvat kompetens för utförande av estetisk kirurgi 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 
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Nationellt programområde för kvinnosjukdomar och förlossning 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• God och jämlik handläggning i graviditetsvecka 41 (Kunskapsstöd) 

• Fosterdiagnostik (Kunskapsstöd) 

• Blödningsrubbningar (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Mödrahälsovård 

• Vård efter graviditeten (Kunskapsstöd) 

• Klimakteriet (Kunskapsstöd) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för levnadsvanor 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (Kunskapsstöd)   

• Generiskt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor (Kunskapsstöd) 

• Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för lung- och allergisjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Obstruktiv sömnapné hos vuxna (Kunskapsstöd) 

• Matallergi inklusive anafylaxi (Kunskapsstöd) 

• KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom (Kunskapsstöd) 

• Lungfibros (Kunskapsstöd) 

• Svår allergisk rinokonjunktivit (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 
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Nationellt programområde för mag- och tarmsjukdomar  

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Levercirrhos (Kunskapsstöd) 

• Inflammatorisk tarmsjukdom (Kunskapsstöd) 

• Appendicit (Kunskapsstöd) 

• Gallstenssjukdom (Kunskapsstöd) 

• Tarmsvikt (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för medicinsk diagnostik 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska 

undersökningar 

• Diagnostisk cancergenomik – nationellt kunskapsstöd för klinisk implementering av 

storskalig DNA-sekvensering (Kunskapsstöd) 

• Nationellt kunskapsstöd för blodanvändning (Kunskapsstöd) 

• Nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin 

• Nationellt kodverk inom laboratoriemedicin  

Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Stroke (Kunskapsstöd) 

• Smärta (Kunskapsstöd) 

• Subaraknoidalblödningar (Kunskapsstöd) 

• Epilepsi (Kunskapsstöd) 

• Traumatisk hjärnskada (huvudansvar NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin) 

(Kunskapsstöd) 

• Narkolepsi (Kunskapsstöd) 

• Migrän (samarbete med NPO barn och ungdomars hälsa) (Kunskapsstöd) 

• MS-behandling (Kunskapsstöd) 

• Beslutstöd samverkan med specialistföreningar (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Normaltryckshydrocefalus, NPH (Kunskapsstöd) 



Nationellt system för kunskapsstyrning 2022-03-28 

Hälso- och sjukvård 
Sveriges regioner i samverkan 

 

 

 

   

9 

• Amyotrofisk lateral skleros, ALS (Kunskapsstöd) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för njur- och urinvägssjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Njurtransplantation med levande donator (Kunskapsstöd) 

• Njursten (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• LUTS (Lower urinary tract symptoms (Kunskapsstöd) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och 
transplantation  

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Transporter av svårt sjuka patienter (Kunskapsstöd) 

• Intermediärvård (Kunskapsstöd) 

• Uppföljning efter intensivvård (Kunskapsstöd) 

• Donation  

• Jämlik vård för transplantation (Kunskapsstöd) 

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

• Översyn av regionernas katastrofberedskap 

• Vårdtyngdsmätning 

• Jämlik väntetid för operation  

Nytt 2022 

• Trauma (huvudansvarig NPO ska utses-ännu ej klart) 

• Ryggbedövning och antikoagulantia (Kunskapsstöd) 

• Standardiserad perioperativ process 

• Centralvenösa infarter 

• Audit – säker intensivvård 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 
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Nationella primärvårdsrådet 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Över-, underdiagnostik och -behandling 

• Databaserad beskrivning av primärvård 

• Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård (kunskapstöd) 

• Traumatisk hjärnskada (samverkan med NPO rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin) 

Nytt 2022 

• Utarbeta struktur för säkring av korrekt primärvårds-representation och –närvaro i alla 

önskade interna och externa forum 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för psykisk hälsa 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Schizofreni (Kunskapsstöd) 

• Depression och ångestsyndrom  (Kunskapsstöd) 

• Självskadebeteende (Kunskapsstöd) 

• Missbruk och beroende(Kunskapsstöd) 

• ADHD (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Rehabilitering och försäkringsmedicin vid covid-19 (Kunskapsstöd) 

• Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete(Kunskapsstöd) 

• Gränssnittet och samordningen vid övergång till vuxensjukvård för barn- och 

ungdomshabiliteringens målgrupp 

• Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem  

• Traumatisk hjärnskada (TBI) i samarbete med NPO nervsystemets sjukdomar, NPO 

akutsjukvård, NPO barn och ungas hälsa och nationella primärvårdsrådet) (Kunskapsstöd) 
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Nytt 2022 

• Trauma (huvudansvarig NPO ska utses-ännu ej klart) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för reumatiska sjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis, GCA) (Kunskapsstöd) 

• Systemisk skleros (Kunskapsstöd) 

• Reumatoid artrit (Kunskapsstöd) 

• Utveckling av interaktivt patientstöd för hantering av dagligt liv och optimerad hälsa  

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för rörelseorganens sjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Radiusfraktur (Kunskapsstöd) 

• Höftledsartros, del I innan kirurgi och del II efter kirurgi (Kunskapsstöd) 

• Tumbasartros (Kunskapsstöd) 

• Ländryggsmärta (Kunskapsstöd) 

• Höftfraktur (Kunskapsstöd) 

• Knäledsartros innan kirurgi (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Strategisk plan för tillgänglig, jämlik och effektiv ortopedisk vård 

• Framfotbesvär (Kunskapsstöd) 

• Knäledsartros vid proteskirurgi (Kunskapsstöd) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för sällsynta sjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

•  

• Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov  

• Medfödda metabola sjukdomar  

• 22q11 deletionssyndromet  (Kunskapsstöd) 
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• Prader-Willis syndrom (Kunskapsstöd) 

• Nationellt register sällsynta diagnoser 

Nytt 2022 

• Diagnostik 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för tandvård 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Dental implantat (Kunskapsstöd) 

• Patientsäkerhet inom tandvård 

• Erosionsskador (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Tandvårdens läkemedel 

• Äldres munhälsa (Kunskapsstöd) 

• Tandvårdsstrama (Kunskapsstöd) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för äldres hälsa 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (Kunskapsstöd) 

• Palliativ vård (Kunskapsstöd) 

• Skörhet (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• Läkemedel för äldre (Kunskapsstöd) 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för ögonsjukdomar 

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Barn och skelning (Kunskapsstöd) 

• Glaukom (Kunskapsstöd) 

• Hereditära retinala sjukdomar (Kunskapsstöd) 

• Kirurgisk retina (Kunskapsstöd) 
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• Kornea (Kunskapsstöd) 

• Lins (Kunskapsstöd) 

• Medicinsk Retina (Kunskapsstöd) 

• Meurooftalmologi (Kunskapsstöd) 

• Plastik/orbita (Kunskapsstöd) 

• Ögononkologi (Kunskapsstöd) 

• Uvea (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 

Nationellt programområde för öron- näs- och halssjukdomar  

Insatsområden 2022 

Påbörjat sedan tidigare 

• Hörselnedsättning – audiologi (Kunskapsstöd) 

• Hörselnedsättning – otokirurgi (Kunskapsstöd) 

• Tonsilloperation (Kunskapsstöd) 

• Rehabilitering av patienter behandlade för huvud- halscancer (Kunskapsstöd) 

• Sömnrelaterad obstruktiv sömnapné hos barn (Kunskapsstöd) 

• Grav hörselnedsättning  (Kunskapsstöd) 

Nytt 2022 

• NAG Kunskapsstöd (förvaltning kunskapsstöd, se Bilaga 1) 
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Bilaga 1 – Produktionsplan kunskapsstöd 2022 

 

Produkt Titel Status NPO 

Vårdprogram Långvarig smärta hos barn Under produktion Barn och ungdomars hälsa 
Vårdprogram Behandling av fetma hos barn och ungdomar Under produktion Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Anemi hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Astma hos barn, akut anfall Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Blåsljud hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Diarré hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Funktionell buksmärta hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Förstoppning hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Huvudvärk hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Kräkningar hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Laktosintolerans hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Migrän hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Pneumoni hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Spänningshuvudvärk hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Stjärtfluss hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Tillväxtrubbningar hos barn Revidering Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation  Viruskrupp hos barn Revidering  Barn och ungdomars hälsa 
PV-rekommendation Cancer utan känd primärtumör Revidering Cancersjukdomar 
PV-rekommendation Hjärntumör Revidering Cancersjukdomar 
PV-rekommendation Huvud- och halscancer Revidering Cancersjukdomar 
PV-rekommendation Njurcancer Revidering Cancersjukdomar 
PV-rekommendation Peniscancer Revidering Cancersjukdomar 
PV-rekommendation Skelett- och mjukdelssarkom Revidering Cancersjukdomar 
PV-rekommendation Testikelcancer Revidering Cancersjukdomar 
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PV-rekommendation Urinblåse- och urinvägscancer Revidering Cancersjukdomar 

Vårdprogram Hypertyreos Under produktion Endokrina sjukdomar 

Vårdprogram Hyperparatyreodism Under produktion Endokrina sjukdomar 

Vårdriktlinje Diabetes, glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes Under produktion Endokrina sjukdomar 
PV-rekommendation Aortastenos Revidering Hjärt- och kärlsjukdomar 

Rapport Sekundärprevention efter kranskärlsoperation Under produktion Hjärt- och kärlsjukdomar 

Vårdprogram Venös sjukdom i benen - varicer och bensår Under produktion Hjärt- och kärlsjukdomar  

Vårdprogram Svårläkta sår Under produktion Hud- och könssjukdomar 
PV-rekommendation Liktorn Revidering Hud- och könssjukdomar 
PV-rekommendation Bältros Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Hepatit B Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Hepatit C Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Kikhosta Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Primär immunbrist Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Sepsis Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Urinvägsinfektion hos äldre Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Urinvägsinfektion under graviditet Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Urinvägsinfektion, kateterassocierad Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Urinvägsinfektion hos kvinnor Revidering Infektionssjukdomar 
PV-rekommendation Urinvägsinfektion hos män Revidering Infektionssjukdomar 

Vårdriktlinje Plan för eliminering av hepatit C  Under produktion Infektionssjukdomar 

Vårdprogram Nationellt vårdprogram för viss kraniofacial kirurgi Under produktion Kirurgi och plastikkirurgi 
Vårdriktlinje Klimakteriebehandling Under produktion Kvinnosjukdomar och 

förlossning 
PV-rekommendation Otillräcklig fysisk aktivitet Revidering Levnadsvanor 

Vårdprogram Matallergi Under produktion Lung- och allergisjukdomar 

Vårdprogram Tarmsvikt Under produktion Mag-och tarmsjukdomar 

Vårdprogram Gallsten Under produktion Mag-och tarmsjukdomar 
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Vårdprogram Appendicit Under produktion Mag- och tarmsjukdomar 

Vårdprogram Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Under produktion Mag- och tarmsjukdomar 

Vårdprogram Levercirros Under produktion Mag- och tarmsjukdomar 

PV-rekommendation Långvarig smärta Revidering Nervsystemets sjukdomar 
PV-rekommendation Svår smärta och opioidbehandling Revidering Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Skyndsam karotiskirurgi vid symtomgivande karotisstenos Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Dysfagi efter stroke Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Kryptogen stroke, slutning av PFO Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Tidig  utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter 

stroke Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Ny rehabiliteringsbedömning Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Bildstöd till Post-stroke-checklistan Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Reperfusionsbehandling Ej på remiss Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Riktlinje för körkort efter stroke och TIA Under produktion Nervsystemets sjukdomar 
Vårdriktlinje Migrän Under produktion Nervsystemets sjukdomar 
PV-rekommendation Hydrocele, spermatocele och varikocele Revidering Njur- och urinvägssjukdomar 
PV-rekommendation Njurtransplanterad Revidering Njur- och urinvägssjukdomar 

Vårdprogram Njursten Under produktion Njurar och urinvägar 

Vårdriktlinje Uppföljning av vuxna patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning Under produktion Perioperativ vård, 
intensivvård och 
transplantation 

Vårdriktlinje Systemisk skleros Under produktion Reumatiska sjukdomar 

PV-rekommendation Reumatoid artrit Revidering Reumatiska sjukdomar 

Vårdprogram Tumbasartros Under produktion Rörelseorganens sjukdomar 

Vårdprogram Höftledsfraktur Under produktion Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Artros Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Axelledsartros Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Fotledsartros Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
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PV-rekommendation Höftledsartros Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Knäledsartros Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Lumbago Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Lumbago-ischias Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Lumbal spinal stenos Revidering Rörelseorganens sjukdomar 
PV-rekommendation Tumbasartros Revidering Rörelseorganens sjukdomar 

Vårdriktlinje Prader-Willis syndrom Under produktion Sällsynta sjukdomar 

Vårdprogram 22q11-deletionssyndrom Under produktion Sällsynta sjukdomar 

Vårdprogram Behandling av okontrollerad kariessjukdom Under produktion Tandvård 
PV-rekommendation Smärta, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
PV-rekommendation Hyperkalcemi, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
PV-rekommendation Konfusion, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
PV-rekommendation Lymfödem, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
PV-rekommendation Munbesvär, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
PV-rekommendation Svettningar, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
PV-rekommendation Hicka, palliativ vård Revidering Äldres hälsa 
Vårdriktlinje Synnedsättande diabetesmakulaödem Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Hereditära retinala sjukdomar Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Glaukom Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Perioperativ medicinering av uveapatienter inför kataraktoperation Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Periokulärt malignt melanom och lentigo maligna Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Riktlinje för handläggning av retinal venocklusion  Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Merkelcellscancer i ögonregionen Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Riktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Infektiösa keratiter  Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Toxoplasma ögon Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Uppföljning av intensivvård Under produktion Ögonsjukdomar 
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Vårdriktlinje Blödningsrubbningar Under produktion Ögonsjukdomar 
Vårdriktlinje Stroke - Uppföljning efter stroke - Post-stroke-checklistan (PSC) Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Opticus neurit Under produktion Ögonsjukdomar 

Vårdriktlinje Korneala ektasier Under produktion Ögonsjukdomar 
PV-rekommendation Akut buksmärta hos barn Revidering Ögonsjukdomar 
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Bilaga 2 - Status personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

 


