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Regional kunskapsstyrning | Regional
samordningsgrupp för kunskapsstyrning (RESAK)

Regional programområdesdag 190605
Aktörer i systemet för kunskapsstyrning samlades för en regional programområdesdag
på Scandic Crown den 5:e juni. Under förmiddagen berättade bland annat Marcela
Ewing och Johan Ivarsson från Regionalt Cancercentrum Väst (RCC) och Monica
Holmbom och Jenny Vikgren från Radiologin på Sahlgrenska Universitetssjukhus om hur
de arbetat med standardiserade vårdförlopp (SVF) samt vilka framgångsfaktorer och
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utmaningar de identifierat under resans gång. Detta var extra relevant för deltagarna
då SVF:er för andra områden än cancer nu kommer att tas fram. Andra punkter på
förmiddagens agenda var Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM), medicinska
indikatorer och stödfunktion kommunikation.
På eftermiddagen gjordes en tillbakablick över året som gått och deltagarna diskuterade
hur vi gemensamt ska kunna skapa ett system i toppklass. Generellt finns en stor
förhoppning att de nybildade samordningsråden kommer kunna hjälpa till att nå ett
lokalt genomslag.

Erfarenheter från uppstart av processteam
lunginflammation
Det regionala processteamet
lunginflammation hade sitt första möte i
februari och har nu kommit en bit på väg i
sitt arbete. Ordförande Anders Lundqvist
ger en kort statusrapport:
- Vi har kommit fram till att en
standardiserad allvarlighetsbedömning är
basen för att handlägga patienter med
misstänkt pneumoni på ett adekvat sätt.
Allvarlighetsbedömningen styr sedan val av
mikrobiologisk statistik, antibiotikaval och
fortsatt uppföljning av vitalparametrar.

Regionalt processteam lunginflammation

Hur är känslan i teamet efter arbetet hittills?
- Känslan är att vi sakta men säkert flyttar positionerna, säger Anders Lundqvist.
Läs mer om de regionala processteamens uppstarter på vårdgivarwebben

Patientmedverkan för högre kvalitet
På alla nivåer i systemet för
kunskapsstyrning är patientmedverkan en
central komponent. Den nationella
arbetsgruppen för patientmedverkan har i
uppdrag att ta fram ett standardiserat
paket med alla nödvändiga rutiner och
blanketter för att säkerställa att arbetet
fungerar smidigt i praktiken och ser
likadant ut över hela landet.
I de regionala processteamen finns
patienter med som medlemmar eller så
tillvaratas kunskapen och
patientperspektivet genom samarbete med Mikaela Persson, regionalt processteam
berörda patientföreningar.
endometrios

Standardiserade vårdförlopp
t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=3APNK4TF-102FT44&m2u=3DE0PTSV-3APNK4TF-JKC4WL

2/5

2019-06-14

Nyhetsbrev från Västra Götalandsregionen

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ska bli en del av systemet för kunskapsstyrning,
genom en överenkommelse mellan svenska staten och SKL. Arbetet inom
cancerområdet är en förebild och syftet med införandet är att öka jämlikheten,
effektiviteten och kvaliteten i vården.
De nya SVF:erna kommer att vara bredare än de inom cancerområdet för att kunna
omfatta hela vårdkedjan, inklusive uppföljning och rehabilitering. Standardiserade
vårdförlopp ska kunna:
• inbegripa flera specialiteter
• starta i primärvården och vid behov innefatta kommunal hälso- och sjukvård och
socialtjänstinsatser
• innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
• utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
• utformas så att de kan följas i regionernas nya digitala vårdstöd
SVF:er inom minst fem sjukdomsområden ska tas fram under 2019 och implementeras i
vården under 2020. Regeringen avsätter totalt 900 miljoner kronor för åren 2019-2021.
Förslag på vilka områden som kan bli aktuella för SVF:er tas fram genom en nu
pågående remissrunda till regionerna och SKL.
Läs mer om överenskommelsen på SKL:s hemsida

Samordningsråd inom
hälso- och sjukvård
Koncernledning hälso- och sjukvård har
beslutat om inrättande av samordningsråd
inom hälso- och sjukvård.
Samordningsråden kommer att bestå av
chefer från verksamheten som ska bidra
till en gemensam styrning inom
ansvarsområdet i hela Västra
Götalandsregionen. Råden ska bland
annat bidra till en god samverkan mellan
utförarnas organisation och
kunskapsstyrningens organisation.
Utifrån den politiska ledningens tydliga
fokus på verksamhet och ekonomi i
balans, samt att fem diagnosområden
valts ut där det finns stora volymer och
påtagliga skillnader i kostnader per
patient (KPP) föreslås följande råd inrättas
under 2019:
• Hjärta/kärl
• Neurologi
• Ortopedi
• Infektion
Inrättandet av de fyra råden ska ses som
en pilot som ska utvärderas innan beslut

Koncerngemensamt team

Under första kvartalet av 2019 hölls en
dialogrunda med utförarförvaltningarna i
syfte att undersöka hur stödet från
Koncernkontoret kunde bli ännu bättre i
arbetet med kunskapsstyrningen.
Resutatet av dialogerna är att ett
koncerngemensamt team, som ska stötta
utförarförvaltningarna med analys,
genomförandestöd och uppföljning,
kommer att skapas. Teamet består av
olika funktioner från Koncernkontoret och
kommer att ha ett nära samarbete med
samordningsråden och de regionala
processteamen.
Förvaltningarna har nu i uppgift att utse
kontaktpersoner för teamet, dessa
meddelas den regionala
samordningsgruppen för kunskapsstyrning
(RESAK) via funktionsbrevlådan.
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om att slutligt etablera råden samt att
inrätta fler råd tas.

Vad händer nationellt?

Planerade uppstarter av
regionala processteam

Till hösten planeras uppstart för
ytterligare fem processteam. Dessa är:
Det nationella arbetet har i stor
utsträckning kretsat kring
överenskommelsen mellan staten och SKL
om standardiserade vårdförlopp. Utöver
detta har två andra överenskommelser
slutits om stöd till nationella
kvalitetsregister samt ökad tillgänglighet i
barnhälsovården.

• Orofacial smärta och
käkfunktionsstörning (Tandvård)
• Medicinsk retina (Ögonsjukdomar)
• Glaukom (Ögonsjukdomar)
• Epilepsi (Nervsystemets sjukdomar)
• Psoriasis (Hud- och könssjukdomar)

En ny samverkansgrupp för
verksamhetsutveckling och ledarskap
föreslås skapas och dessutom pågår
dialog om perioperativ vård/anestesi, som
eventuellt kommer att bilda ett eget
programområde, samt vilken roll kirurgi
ska ha i systemet.
Läs mer om det nationella arbetet med
kunskapsstyrning på SKL:s hemsida

Om utskicket
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i systemet för kunskapsstyrning,
samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen
kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa
tillgängliga kunskap används i varje vårdmöte. Bakom kunskapsstyrningsystemet står
Sveriges regioner i samverkan. Läs mer om kunskapsstyrning på vårdgivarwebben
Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra
framgångsrika!
Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
Registrera dig här
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Följ oss på sociala medier och webben:

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.
Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionen finns
på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med oss.
Klicka här för att avsluta prenumerationen
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