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Syfte med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp

Patienter ska uppleva en mer 
välorganiserad, sammanhållen och 
helhetsorienterad process

Bidra till en mer jämlik och effektiv hälso-
och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige 

Utmaning 1: Utredning av RA kan ta tid
• Innan diagnos ställts besväras 

patienten ofta av smärta och värk i 
leder, trots att ledinflammation inte 
alltid kan påvisas vid undersökning. 

• Många söker för smärta och värk i 
primärvården, men det är bara hos en 
liten andel som orsaken är 
inflammatorisk reumatisk sjukdom.

• Sjukdomens relativa sällsynthet gör att 
utredning av reumatoid artrit (RA) 
ibland fördröjs och patienten kan 
behöva söka för sina symtom 
upprepade gånger innan patienten får 
bedömning hos reumatolog.

Utmaning 2: RA kan ha stor påverkan på 
patientens liv
• När patienten fått diagnos RA hos en 

reumatolog följs de flesta patienter 
livet ut inom den reumatologiska 
specialistvården med upprepade 
besök hos flera yrkesgrupper. 

• Att leva med en RA innebär inte 
enbart medicinsk behandling, utan kan 
påverka aspekter av livet som tidigare 
känts självklara. Dit hör exempelvis 
livsstil, relationer, fritidsintressen eller 
arbetssituation.

• Att få en livslång diagnos kan utlösa en 
krisreaktion som man kan behöva stöd 
för att ta sig igenom. 

Utmaning 3: Att leva med RA medför 
stort egenansvar
• Att leva med reumatisk sjukdom 

innebär ofta krav på ett flertal 
beteendeförändringar, exempelvis att 
sluta röka och öka sin fysiska aktivitet. 

• Sjukdomen kan innebära skov, det vill 
säga perioder av mer inflammatorisk 
aktivitet och därmed ökad trötthet, 
smärta och svullna leder. Under dessa 
perioder behöver patienten själv 
kontakta vården för att få en ny 
bedömning och ställningstagande till 
justerad behandling.

• Patienten behöver vara delaktig i den 
medicinska behandlingen, både vad 
gäller provtagning och medicinering. 

Symtomen på RA 
börjar ofta med 
smärta, svullnad och 
ömhet i små leder i 
händer och fötter. 
Trötthet är också 
vanligt.

Patienter med ledvärk 
utreds initialt i 
primärvården. Vid 
misstanke om 
inflammatorisk artrit 
eller RA remitteras 
patienten till 
reumatologisk 
specialistvård.

Läkare undersöker, 
utreder symtom och 
ställer diagnos.
Vid diagnos RA 
behandlas patienten 
med läkemedel samt 
med stöd och insatser 
av reumatologiskt 
team inklusive 
patientutbildning och 
stöd för förändring av 
levnadsvanor. 
Behandlingen justeras 
beroende på effekt 
och kräver 
kontinuerlig 
uppföljning.

Målet för 
behandlingen är att 
symtom orsakade av 
RA ska minska eller 
försvinna helt. 

Stöd för fortsatt 
arbetsliv kan behövas.

Patientförening kan 
bistå med information 
och stöd.

Upptäcker gradvis 
olika symtom.

Ringer 
sjukvårdsrådgivning.

Pratar med 
närstående. Söker 
på internet.

Uppsöker 
vårdmottagning. 

Får diagnos RA.

Egenvård och 
upplevelse av 
bra liv trots RA.

Om upplevd 
försämring, kan 
samlad insats åter 
krävas.

Genomföra 
regelbundna besök i 
reumatologisk 
specialistvård. 

Besöker 
reumatologisk 
mottagning.

Får remiss till  
reumatologisk 
mottagning.

HEMMET

PRIMÄRVÅRD

REUMATOLOGISK SPECIALISTVÅRD

Initial utredning av RA.

UTANFÖR SJUKVÅRDEN

Arbetsterapeut, fysioterapeut, 
kurator, reumatolog, 

sjuksköterska.

Deltar i behandling.

REUMATOID ARTRIT

Upprepade 
besök

Orolig

Ont i leder

Svullnad

Risk att 
personen 

väntar med 
att söka vård

”Hur blir livet 
nu?”

Vilka nya 
vanor behövs 
och hur få till 

det?

Det går att 
leva ett bra liv

”Vad vill jag berätta 
om för arbetsgivare 

och vänner?”
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UPPDATERING EFTER REMISS
• Stroke och TIA (2)*
• Epilepsi
• Sömnrelaterad 

andningsstörning och 
obstruktiv sömnapné, 
barn

PÅ REMISS
• Jättecellsarterit
• Långvarig icke-malign 

smärta

ARBETE PÅGÅR
• KOL (2)*
• Matallergi 
• Obstruktiv sömnapné vuxna
• Ryggsmärta
• Självskadebeteende
• Svårläkta sår
• Traumatisk hjärnskada
• Depression

• Levnadsvanor 
(generiskt)

Under framtagande 

• Höftledsartros – primärvård
• Höftledsartros – proteskirurgi 
• Reumatoid artrit
• Reumatiod artrit – etablerad
• Stroke och TIA*
• KOL*
• Schizofreni – förstagångsinsj.
• Schizofreni – fortsatt vård 

och stöd
• Kritisk benischemi
• Osteoporos

Godkända

19 godkända vårdförlopp och 
1 generisk modell

* Dessa vårdförlopp vidareutvecklas med en del 2

Under uppstart
• Lungfibros
• Sekundär prevention vid perifer 

arteriell sjukdom
• Sepsis (2)*
• Hjärtsvikt (2) - forts. 
• Knäledsartros (2) - forts. 

220603

Totalt 37 vårdförlopp i olika 
faser för 29 hälsotillstånd 
samt 2 generiska modeller

• Hjärtsvikt – nydebuterad*
• Kognitiv svikt vid demens
• Sepsis*
• Knäledsartros*
• Grav hörselnedsättning 
• Diabetes med hög risk för fotsår
• Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
• Palliativ vård
• Varicer och venösa bensår

• Rehabilitering (generiskt
modell)



Process införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp VGR

Månad -6

Remissrunda
Förslag på vårdförlopp 
inkommer till VGR och 

VGR lämnar synpunkter

01

Förberedelsefas
Processteamets ordförande, 
koordinator och medlemmar 

utses

02

RPT startar
RPT startar och arbetar 

enlig regional 
uppstartsprocess (4-

steg).
Data tas fram efter 

behov i RPT.

03

Månad 3

GAP-analys färdig

GAP-analys med 
förbättringsområden/åtgärder och 

mätetal  presenteras för och 
kommuniceras till införandeansvariga  

och  samordningsråd 

04

Månad 6

11

Genomförandefas II
I enlighet med punkter 7-9, PDSA/3-

månaders genomförandeloop

06

Fira 

Fira och utvärdera 
arbetet

Uppföljning
Uppföljning av mätetal 

för utvärdering av 
effekter av aktiviteterna

09

Genomförande

Genomför aktiviteter i 
införandeplan.

Samarbete lokal verksamhet 
och lokal medlem från RPT. 

Lärandeloop 3 månader

08

Lärande och 

justering
Lärande, justering och 

fortsatt arbete med 
införandeplanen

10

Månad 0
Månad 9

05 07

Införandeplan

Berörd lokal 
verksamhet/förvaltning, 

införandeansvariga och RPT 
tar fram införandeplan i 

samverkan 

Lokal förankring
Införandeansvariga & 

samordningsråd tar med sig 
GAP-analys till lokal 

verksamhet/förvaltning och 
andra berörda.

Beslut 

vårdförlopp
Styrande dokument VGR





•Samverka med införandeansvariga i 
förvaltningar/primärvård. RPT bokar möte med respektive 

för samtal kring vad arbetet med vårdförloppet innebär för 
dom. Hur ser den lokala införandeplanen ut? Hur kan RPT 

stödja det lokala arbetet?

•Ta fram/revidera styrande dokument. Stöd via medicinsk 
redaktion. 

•Samverka med implementeringsfunktionen i primärvård.

•Arbeta för kommunikation och spridning av information 
kring implementering.

•Arbeta med teamets egna insatser

Samtidiga insatser i implementeringsfas  



Kunskapsrådet och 
Ansvarar för samverkan i de 
kunskapsstyrningsfrågor som rör både 
kommunerna och Västra 
Götalandsregionen, samt att koordinera 
och vidareutveckla den gemensamma 
kunskapsstyrningen.
Vänd er hit för att: rekrytera 
kommunala medlemmar, förankra 
teamets arbete med kommunerna.

Samordningsråd
Består i huvudsak av verksamhetschefer från 
ett visst ansvarsområde inom hälso-och 
sjukvården. Deras uppgift är att samordna det 
koncern-gemensamma arbetet och vara stöd 
till koncernledning hälso- och sjukvård. De ska 
säkerställa en ändamålsenlig implementering 
av överenskomna och beslutade förändringar.
Vänd er hit för att: förankra gapanalysen och 
förbättringsområden. 

Regionalt programområde
Uppdragsgivare till RPT, inom ramen för 
kunskapsstyrningen. 

Vänd er hit för att: få metodstöd och bollplank.

Införandeansvariga
Utsedda personer inom
förvaltningar, oftast utvecklingschef och/eller 
chefläkare, med ansvar för lokal implementering. 
Representant finns också för Primör – privat 
primärvård. Denna har dock ej ansvar för 
implementering.
Vänd er hit för att: förankra gapanalysen samt för 
dialog om det lokala implementeringsarbetet.

Centrala stödfunktioner
RESAK, Regional vårdanalys, informatik, 

patientsäkerhet, Levande bibliotek.
Vänd er hit för: stöd i olika delar av 

processarbetet, RPO koordinator kan guida.

Regionalt processteam

Delregional samverkan

Implementeringsstöd i primärvård
Stödfunktion inom Regionhälsan. Arbetar för att underlätta 
implementeringen av vårdförlopp i primärvård, både privat 
och offentlig.
Vänd er hit för att: få stöd kring 
förbättringsförslag/implementering i primärvård. Initiera med 

fördel kontakten under arbetet med gapanalysen.

Medicinsk redaktion
Stödfunktion inom koncernkontoret. Arbetar för att 
underlätta arbetet med styrande dokument. Har en 
konsultativ funktion för skribenter (t.ex. RPT)
Vänd er hit för att: få stöd kring styrande dokument, mallar, 

rutiner samt beredningsfrågor kring dessa handlingar.



Införandeansvariga vårdförlopp VGR

Ann Ekberg Jansson och Björn Widell, Närhälsan och Närhälsan Rehab

Ann Wennberg och Elisabet Pamryd, NU-sjukvården

Annette Trenge Jarlshammar och Svante Lifvergren, SkaS

Karin Looström Muth, SÄS 

Per Karlsson, SU

Åsa Meland och Marisol Nylander, Sjukhusen i väster

Kontaktperson mot nätverk PrimÖR
Tina Holmberg, Praktikertjänst



Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning

Vår framgång räknas i 
liv och jämlik hälsa 

Tillsammans gör 

vi varandra 

framgångsrika!


