
System för kunskapsstyrning
Västra Götalandsregionen



Med start under 2018 etablerar alla regioner, med stöd av SKR, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. 
Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. Samtliga regioner 
har åtagit sig att bl.a. anpassa sin regionala och lokala kunskapsstruktur till den nationella programområdes- och 
samverkansstrukturen, att långsiktigt säkra en regional och lokal kunskapsstyrning samt att avsätta resurser regionalt. I 
och med införandet av systemet står hälso- och sjukvården i Sverige, inklusive VGR, inför ett av de mest omfattande 
förändringsarbetena på flera år.

Bakgrund

Koncernkontoret har en viktig roll vad gäller att leda och stödja införandet av den nya modellen för 
kunskapsstyrning. Arbetet med den nya modellen samordnas regionalt och styrs ytterst av koncernledningen. Inom 
Koncernkontoret finns en gruppering som stödjer och samordnar kunskapsstyrningen – RESAK.

VGR har påbörjat arbetet med regional anpassning för införandet av det nya systemet för kunskapsstyrning. En ny 
kunskapsstruktur ska byggas upp, innefattande programområden, processteam, regional samordning osv. Arbetet är 
omfattande och innebär en stor förändring för VGR.



Vad är kunskapsstyrning?
Att utveckla och sprida bästa kunskap

Bästa kunskap ska finnas tillgänglig 
och användas i varje patientmöte

Detta ingår:
‒ kunskapsstöd

‒ stöd till uppföljning och analys 

‒ stöd till verksamhetsutveckling 

‒ stöd till ledarskapet

Bidrar till att utveckla ett lärande system 



Målbild – kunskapsstyrning i praktiken 
Vi använder den bästa tillgängliga kunskap som 
finns i varje möte

Mötet följs upp och analyseras både på individnivå 
och på gruppnivå

Ny kunskap kan snabbt omsättas, och ny kunskap 
genereras och systematiseras

Identifiering och prioritering av nya 
förbättringsområden tillsammans med 
patienten är en del av vardagen 

Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat

Patienten som medskapare



Sammanhållet system för kunskapsstyrning 
– ett lärande system

Kunskapsstöd

Stöd för 
utveckling 

och 
ledarskap

Stöd för 
uppföljning, 

Öppna jämförelser 
och analys

En sammanhållen 
struktur för 

kunskapsstyrning



Vårdens mål och resultat – grunden för 
utveckling

Mål sätts nationellt, regionalt och lokalt 

Verksamheten följer upp sina resultat varje månad

Verksamheten har en plan för åtgärder om resultaten inte når målen 

Detta kräver ett bättre stöd till verksamheten
‒ rätt data

‒ i rätt format

‒ vid rätt tidpunkt

‒ i rätta händer



Bästa tillgängliga kunskap Kunskapsstöd - riktlinje

Arbetsflöde (FVM)Resultat - uppföljning

Lärande system

P
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Samspel för kunskapsstyrning

Mikro – vårdteam 

Meso – region

Makro –

nationell nivå

Vårdteam, patienter 
och stödsystem, verksamhetschefer

Hälso- och sjukvårdsledning, 
sjukvårdsregion, 

samverkan kommun

Huvudmän 
i samverkan, 

SKR,
stat

Patienten



För att stötta systemet för kunskapsstyrning 
har en struktur tagits fram

I den nya strukturen ingår flera 
funktioner på regional nivå: 

• Regionalt programområde

• Regionalt processteam

• Regionala stödfunktioner

• Regional samordning (RESAK)



Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning

Nationellt

Regionalt

Regionalt 
programområde

…
Regionalt 

programområde

Regionalt 
processteam

…
Regionalt 

processteam

Lokalt Lokalt 
processarbete

…
Lokalt 

processarbete

Nationellt 
programområde

…
Nationellt 

programområde

STÖDFUNKTIONER
Nationella 

samverkansgrupper

Regional 
samordning

LOKALA 
STÖDFUNKTIONER

Ny sammanhållen kunskapsstyrning

REGIONALA
STÖDFUNKTIONER

Digitalisering och FVM

Läkemedel/
Medicinteknik

Kommunikation

Förbättring och 
utveckling

Ekonomi

Patientsäkerhet

Forskning och
Life science

Kunskapsstöd

Uppföljning och analys



Värdskap och ordföranden nationella programområden
Sjukvårdsregion NPO och ordförande

Norra Endokrina sjukdomar
Ordf: Håkan Fureman

Cancersjukdomar (vilande)
Ordf: Hans Hägglund

Levnadsvanor
Ordf: Lars Weinehall

Uppsala/Örebro Akut vård
Ordf: Lisa Kurland

Hjärt- och kärlsjukdomar
Ordf: Bertil Lindahl

Äldres hälsa
Ordf: Madelene Johanzon

Öron-, näs- och 
halssjukdomar
Ordf: Göran Laurell

Stockholm/Gotlan
d

Hud- och 
könssjukdoma
r
Ordf: Lena 
Lundeberg

Infektionssjukdomar
Ordf: Kristoffer Strålin

Medicinsk 
diagnostik
Ordf: Joachim 
Lundahl

Reumatiska 
sjukdomar
Ordf: Ralph Nisell

Sällsynta sjukdomar
Ordf: Anna Wedell

Ögonsjukdo
mar
Ordf: 
Anne 
Odergren

Sydöstra Barn och ungdomars hälsa
Ordf: Simon Rundquist
Isfahani

Kvinnosjukdomar och 
förlossning
Ordf: Masoumeh
Rezapour

Rehabilitering, habilitering och 
försäkringsmedicin
Ordf: Stefan Bragsjö

Perioperativ vård, 
intensivvård och 
transplantation
Ordf: Martin Holmnér

Södra Nervsystemets 
sjukdomar
Ordf: Jesper 
Petersson

Njur- och 
urinvägssjukdomar
Ordf: Anders Christensson

Tandvård
Ordf: Gunnel 
Håkansson

Nationellt primärvårdsråd 
Ordf: Petra Vogt

Västra Rörelseorganens 
sjukdomar
Ordf: Maziar 
Mohaddes

Mag- och 
tarmsjukdomar
Ordf: Jan Lillienau

Lung- och 
allergisjukdomar
Ordf: Mona Palmqvist

Psykisk hälsa
Ordf: Lise-Lotte Risö 
Bergerlind

Kirurgi och plastikkirurgi
Ordf: Anna Elander



Regionala programområden samordnas av RESAK
A

ku
t 

vå
rd

B
ar

n
 o

 

u
n

gd
o

m
ar

s 
h

äl
sa

C
an

ce
rs

ju
kd

o
m

ar

En
d

o
kr

in
a 

sj
u

kd
o

m
ar

H
jä

rt
-

o
 k

är
ls

ju
kd

o
m

ar

H
u

d
-

o
 k

ö
n

ss
ju

kd
o

m
ar

In
fe

kt
io

n
ss

ju
kd

o
m

ar

K
ir

u
rg

i o
ch

 p
la

st
ik

ki
ru

rg
i

Kv
in

n
o

sj
u

kd
o

m
ar

 o
 

fö
rl

o
ss

n
in

g

Le
vn

ad
sv

an
o

r

Lu
n

g-
o

 a
lle

rg
is

ju
kd

o
m

ar

M
ag

-
o

 

ta
rm

sj
u

kd
o

m
ar

M
ed

ic
in

sk
 d

ia
gn

o
st

ik

N
er

vs
ys

te
m

et
s 

sj
u

kd
o

m
ar

N
ju

r-
o

 u
ri

n
vä

gs
sj

u
kd

o
m

ar

Pe
ri

o
p

vå
rd

, i
n

te
n

si
vv

år
d

 

o
ch

 t
ra

n
sp

la
n

ta
ti

o
n

Ps
yk

is
k 

h
äl

sa

R
eh

ab
, h

ab
ili

te
ri

n
g 

o
 

fö
rs

äk
ri

n
gs

m
ed

ic
in

R
eu

m
at

is
ka

 s
ju

kd
o

m
ar

R
ö

re
ls

eo
rg

an
en

s 

sj
u

kd
o

m
ar

Sä
lls

yn
ta

 s
ju

kd
o

m
ar

Ta
n

d
vå

rd

Ä
ld

re
s 

h
äl

sa

Ö
go

n
sj

u
kd

o
m

ar

Ö
ro

n
-,

 n
äs

-
o

 

h
al

ss
ju

kd
o

m
ar

Primärvårdsråd

Regionala stödfunktioner samordnas av RESAK

Metoder för kunskapsstöd

Uppföljning och analys

Förbättring och utveckling

Läkemedel/Medicinteknik

Forskning och Life science

Strukturerad vårdinformation/FVM

Ekonomi

Kommunikation

Patientsäkerhet



Stöd regionalt processteam

Programområdeskoordinator

Regionalt processteam

Regionala stödfunktioner

Processteamsordförande

Processteamskoordinator

• Uppföljning och analys

• Förbättring och utveckling

• Kunskapsstöd

• Läkemedel/medicinteknik

• FoU och Life Science

• FVM och digitalisering

• Patientsäkerhet

• Kommunikation

• Ekonomi

Medlemmar inklusive 
patient/närstående-

representanter



Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
med syftet en jämlik och effektiv vård av god kvalitet

Vårdförlopp ska kunna omfatta en hel vårdkedja inklusive utredning, 
uppföljning och rehabilitering

Vårdförlopp ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig

Varje vårdförlopp tas fram nationellt i NAG vårdförlopp och publiceras på 
www.nationelltklinisktkunskapsstod.se

Regional koppling till processteam för stöd i arbetet

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/


UPPDATERING EFTER REMISS
• Sömnrelaterad 

andningsstörning och 
obstruktiv sömnapné, barn

• Jättecellsarterit
PÅ REMISS
• Matallergi   
• Svårläkta sår
• Obstruktiv sömnapné vuxna

ARBETE PÅGÅR
• KOL (2)*
• Ländryggsbesvär-

utredning och 
behandling

• Självskadebeteende
• Traumatisk hjärnskada
• Depression
• Lungfibros

• Levnadsvanor 
(generiskt)

Under framtagande 

• Diabetes med hög risk för fotsår
• Epilepsi
• Grav hörselnedsättning 
• Hjärtsvikt – nydebuterad (1)
• Höftledsartros – primärvård (1)
• Höftledsartros – proteskirurgi(2)
• Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
• Knäledsartros (1)
• Kognitiv svikt vid demens
• KOL (1)
• Kritisk benischemi
• Smärta: Långvarig vuxna
• Osteoporos
• Obstruktiv sömnrelaterad

andningsstörning hos barn (OSDB)

Godkända

22 godkända vårdförlopp och 
1 generisk modell

Under uppstart
• Sepsis – forts. (2)
• Hjärtsvikt – forts. (2) 
• Knäledsartros – forts. (2) 
• Karies
• Psoriasis

221128

Totalt 39 vårdförlopp i olika 
faser för 30 hälsotillstånd 
samt 2 generiska modeller

• Palliativ vård
• Reumatoid artrit (1)
• Reumatoid artrit – etablerad (2)
• Schizofreni – förstagångsinsj. (1)
• Schizofreni – fortsatt vård och 

stöd (2)
• Sepsis (1)
• Stroke och TIA – tidiga insatser och 

vård (1)
• Stroke och TIA – fortsatt vård 

och rehabilitering (2)
• Varicer och venösa bensår

• Rehabilitering (generisk
modell)



Godkända vårdförlopp för införande
Kritisk benischemi (NPO hjärt – och kärlsjukdomar)

Schizofreni x2 (NPO psykisk hälsa)

KOL (NPO lung- och allergisjukdomar)

Höftartros x2 (NPO rörelseorganens sjukdomar)

Reumatoid artrit x2 (NPO reumatiska sjukdomar)

Stroke och TIA (NPO nervsystemets sjukdomar)

Osteoporos (NPO endokrina sjukdomar)

Hjärtsvikt (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)

Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (NPO 
äldres hälsa)

Rehabilitering – generisk modell (NPO 
rehabilitering, 
habilitering och försäkringsmedicin)

Sepsis (NPO infektionssjukdomar)

Knäledsartros (NPO rörelseorganens sjukdomar)

Diabetes med hög risk för fotsår (NPO endokrina 
sjukdomar)

Grav hörselnedsättning (NPO öron-, näsa- och 
halssjukdomar)

Höftledsartros proteskirurgi (NPO rörelseorganens 
sjukdomar)

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (NPO mag- och 
tarmsjukdomar)

Palliativ vård (NPO äldres hälsa)

Venös sjukdom i benen – varicer och venösa 
bensår (NPO hjärt- och kärlsjukdomar)

Epilepsi (NPO nervsystemets-sjukdomar)

Långvarig smärta (NPO nervsystemets-sjukdomar)



Ordförande regionala programområden, Västra sjukvårdsregionen
1. Akut vård – Emma Lukic, SU

2. Barn och ungdomars hälsa – Niklas Segerdahl, SÄS

3. Cancersjukdomar – Thomas Björk Eriksson, RCC

4. Endokrina – Gudmundur Johansson, SU

5. Hjärt- och kärlsjukdomar – Martin Risenfors, SU

6. Hud- och könssjukdomar – Oscar Zaar, SU

7. Infektionssjukdomar – Lars-Magnus Andersson, SU

8. Kirurgi och plastikkirurgi – Anna Elander, SU

9. Kvinnosjukdomar och förlossning – Serney Bööj, SÄS

10. Levnadsvanor – Mats Börjesson, SU

11. Lung- och allergisjukdomar – Mona Palmqvist, SU

12. Mag- och tarmsjukdomar – Hanna de la Croix , SU

13. Medicinsk diagnostik – Carl Backman, SV

14. Nervsystemets sjukdomar – Mikael Edsbagge, SU

15. Njur- och urinvägssjukdomar – Henrik Kjölhede, SU

16. Perioperativ vård, intensivvård och transplantation –
Peter Dahm, SU

17. Primärvårdsrådet – Jörgen Månsson och Lena 
Nordeman, Regionhälsan

18. Psykisk hälsa – Lise-Lotte Risö Bergerlind, 
Koncernkontoret

19. Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin –
Annika Waser, Habilitering & Hälsa

20. Reumatiska sjukdomar – Eva Klingberg, SU

21. Rörelseorganens sjukdomar – Maziar Mohaddes, SU

22. Sällsynta sjukdomar – Lovisa Lovmar, SU

23. Tandvård – Susanna Victoria, FTV

24. Äldres hälsa – Simina Gherman, SU

25. Ögonsjukdomar – Martin Thiel, NU-sjukvården

26. Öron-, näs- och halssjukdomar – Johan Hellgren, SU



Koordinatorer regionala programområden, Västra sjukvårdsregionen
1. Akut vård – Vakant

2. Barn och ungdomars hälsa – Katrin Modig Pallin

3. Cancersjukdomar – Anna Karevi Verdoes

4. Endokrina sjukdomar – Katrin Modig Pallin

5. Hjärt- och kärlsjukdomar – Madeleine Hammar

6. Hud- och könssjukdomar – Åsa Davidsson

7. Infektionssjukdomar –Anna Wreeby

8. Kirurgi och plastikkirurgi – Christina Nielsen

9. Kvinnosjukdomar och förlossning – Carolina Bergerum

10. Levnadsvanor – Erica Sandberg

11. Lung- och allergisjukdomar – Kerstin Hinz

12. Mag- och tarmsjukdomar – Maria Dahlström Roos

13. Medicinsk diagnostik – Mikael Bengtsson

14. Nervsystemets sjukdomar – Helena Ogink / Anna 
Wreeby

15. Njur- och urinvägssjukdomar – Vakant

16. Perioperativ vård, intensivvård och transplantation –
vakant

17. Primärvårdsrådet – Lone Dockered

18. Psykisk hälsa – Elna Persson

19. Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin –
Madeleine Hammar

20. Reumatiska sjukdomar – Anna Wreeby

21. Rörelseorganens sjukdomar – Ann-Charlotte 
Lindström

22. Sällsynta sjukdomar – Anna Lindhé

23. Tandvård – Lena Kronvall

24. Äldres hälsa – Mikael Bengtsson

25. Ögonsjukdomar – Ann Törnell

26. Öron-, näs- och halssjukdomar – Helena Ogink



Hösten 2022 – etablering av regionala 
processteam

• Levnadsvanor 
(Levnadsvanor)

Augusti

• Inflammatorisk 
tarmsjukdom IBD 
(mag-tarm)

• Parkinson 
(nervsystemets 
sjukdomar)

• Migrän (nervsystemets 
sjukdomar)

September

Oktober

• Levercirros (mag- tarm)

November



Kolorektal

Beroende/missbruk

Personlighetsstörning 
inklusive självskada

Schizofreni och 
schizofreniliknande 
tillstånd

Ätstörning

Suicidprevention

Ångest/depression

ADHD/AST

Endometrios
(kvinnosjukdomar och 
förlossning)

Höftfraktur 
(rörelseorganen)

Smärta (nervsystemet)

Medicinsk retina (ögon)

Glaukom (ögon)

Diabetes (endokrina)

Sekundärprevention efter 
kranskärlssjukdom (hjärt-
kärl)

Tarmcancerscreening

Urinblåsa

Prostata

Testis

Njure

Penis

Livmoderkropp

Äggstock

Cervix

Vulva

Cervixcancerprevention

Särskild gyndysplasi

Bröst

Mammografi

Tidig upptäckt

Neuroendokrin buktumör

Buksarkom

CNS

Huvud-hals

Palliativ vård

Barncancer

Myelom

Leukemi

Lymfom

Benmärgstransplantation

Lunga

Esofagus ventrikel

Pancreas

Thyroidea

Hud

Strålbehandling

CUP

Cancerrehabilitering

RPO Cancersjukdomar RPO Cancersjukdomar RPO Psykisk hälsa Övriga RPO

KOL (lung- och allergi)

Hjärtsvikt (hjärt- kärl)

Stroke (nervsystemet)

Lunginflammation 
(infektion)

FVM och carepathways

Övriga RPO

Ögon barn (ögon)

Epilepsi (nervsystemet)

Höftledsartros 
(rörelseorganen)

Kritisk benischemi (hjärt-
kärl)

Osteoporos (endokrina)

Reumatoid artrit 
(reumatiska)

Psoriasis (hud- och kön)

Orofacial smärta och 
käkfunktionsstörning 
(tandvård)

Sepsis (infektion)

Kognitiv svikt vid misstänkt 
demenssjukdomar (äldres 
hälsa)Ohälsosam viktutveckling 

hos barn och unga (barn 
och ungas hälsa)

Hypertyreos (endokrina)

Ögon lins (ögon)

Övriga RPO

Vuxna med förvärvad 
hjärnskada (rehab-, hab-
och försäkringsmedicin)

Planerade uppstarter

Uppföljning efter covid-19 
(infektion)

Bäckenbotten 
(kvinnosjukdomar och 
förlossning)

Kronisk njursjukdom (njur-
och urinvägssjukdomar)

Inflammatorisk tarmsjukdom 
(mag-tarm)

Levercirros (mag-tarm)

Levnadsvanor (Levnadsvanor)

Migrän (Nervsjukdomar)

Parkinson (Nervsjukdomar)



Mer information finns på vårdgivarwebben

www.vgregion.se/kunskapsstyrning

Ta del av mer information under aktuellt

Samt under arkiv för nyhetsbrev från 
RESAK – regional samordning av 
kunskapsstyrning

http://www.vgregion.se/kunskapsstyrning


Mer information om nationell kunskapsstyrning

www.kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard
/kunskapsstod

Ta del av vilka vårdförlopp, vårdprogram och 
riktlinjer som är på remiss och som är inplanerade.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod


Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning

Vår framgång räknas i 
liv och jämlik hälsa 

Tillsammans gör 

vi varandra 

framgångsrika!


