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Nya programområden och värdskap
Västra sjukvårdsområdet har tilldelats värdskapet för det nationella
programområdet Psykisk hälsa. Beslut har även tagits om nya nationella
programområden.
Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, SKS, har fördelat värdskap
för ytterligare sex Nationella programområden. Västra sjukvårdsregionen,
Västra Götalandsregionen och Halland, har tilldelats värdskapet för psykisk
hälsa. Värdskapet är vilande, det vill säga att det tills vidare kommer att
ligga kvar hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Beslut om när
värdskapet går över till Västra sjukvårdsregionen är ännu inte fattat.
Anledningen till att vilande värdskap fördelas är för att skapa goda
möjligheter för en smidig övergång i ett senare skede. Vilande värdskap
innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig
för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med
processtöd från SKL.
Värdskapen för de övriga Nationella programområdena som nu fördelades
är cancersjukdomar till Norra sjukvårdsregionen, även det vilande, äldres
hälsa till Uppsala/Örebro, medicinsk diagnostik till Stockholm/Gotland,
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin till Sydöstra samt
Nationellt primärvårdsråd, vilande, till Södra sjukvårdsregionen.
Nya programområden
Västra sjukvårdsregionen har sedan tidigare värdskapet för
rörelseorganens sjukdomar där även reumatologiska sjukdomar ingår.
Styrgruppen har beslutat att reumatologiska sjukdomar blir ett eget
nationellt programområde. Västra sjukvårdsregionen fortsätter att ha
värdskapet för rörelseorganens sjukdomar och inom kort kan alla
sjukvårdsregioner lämna intresseanmälan för reumatologiska sjukdomar.
Nationellt programråd för levnadsvanor görs om till att bli Nationellt
programområde för levnadsvanor.
De nationella programområdena (SKL)

Den nya modellen för kunskapsstyrning ska utveckla, sprida och använda bästa kunskap. Målet
är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. I kunskapsstyrning
ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd
till ledarskapet. Modellen för kunskapsstyrning ska bidra till att utveckla ett lärande system.
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