
Vad är Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård? 

Vad betyder förkortningarna och hur arbetar SNPF? 

 

Landsting och kommuner ska erbjuda god vård till sin befolkning. Med god vård menas att den är 

säker, effektiv, jämlik, patientfokuserad, hälsofrämjande, kunskapsbaserad och ändamålsenlig och 

att den ges i rätt tid. 

SKL stödjer kommuner och landsting att utveckla vården kontinuerligt. Det handlar om att stärka 

kunskapsstyrningen genom att utveckla och förvalta uppföljningsstöd, följa upp och ta fram 

jämförelser, samordna processer och funktioner för kunskapsstöd inom flera verksamhetsområden, 

stödja ny kunskapsuppbyggnad, systematiskt förbättringsarbete och lärande samt erbjuda 

mötesplatser för erfarenhetsutbyte 

Sveriges regioner, med stöd av SKL, har nu sedan 2017 etablerat ett gemensamt system för 
kunskapsstyrning 

Vad är kunskapsstyrning? 

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom 
hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje 
patientmöte. 

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till 
verksamhetsutveckling och ledarskap. 

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. 
Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården. 
Ett av syftena är därmed att samma kunskapsstöd för handläggning och utredning skall kunna 
användas inom olika regioner. Både för att minska merarbete och tid som används för att 
sammanställa och fastställa nya riktlinjer men också för att vården skall bli så jämlik och likvärdig som 
möjligt i landet. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade 
kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård, samt ett viktigt stöd för att 
uppnå en jämlik hälsa och kunskapsbaserad och resurseffektiv vård och omsorg. 

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens 
verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-

sektorn. 

Observera att styrning och bemanning av Kunskapsstyrningsmodellen är 

beslutad/organiserad och drivs av regionerna och kommunerna. Därmed omfattas de av en 

rad regler och lagar, förvaltningsreglering bland annat, och också om krav på offentlighet och 

öppenhet. Dessa verksamheter är skattefinansierade. Vi inom SNPF är däremot en 

specialistförening eller intresseförening, vi omfattas inte av offentlighetsprincipen och vi är 

medlemsfinansierade. Vi kan tillfrågas om råd i frågor angående tex kunskapsstyrning men 

våra åsikter är inte tvingande. 



I arbetet med den nationella kunskapsstyrningen är tillskapandet av 24 
Nationella programområden eller NPOer central.  

Det finns 24 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder 
kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens 
inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. De, representanterna är nominerade 
och utsedda av sina region (tidigare landsting) förvaltande organ och utsedda centralt inom SKL. De 
24 olika NPOerna har trots sin stora skillnad i vilka och hur mångfacetterade patientgrupper de skall 
inkludera alla samma bemanning och samma uppdrag. Ett av uppdragen under 2019 är att skapa 3 
specifika Nationella arbetsgrupper, (NAG) ar/NPO för att utreda och utforma vård och uppföljning 
inom särskilt angelägna områden. Här kan du läsa mer om bemanningen av de olika NPOerna 
https://skl.se/download/18.285da2fe169d8dd547ed802d/1560148879806/Ledam%C3%B6ter%20i%
20nationella%20programomr%C3%A5den%20(NPO)%20till%20webb.pdf 

Nationella programområdens uppdrag 

• leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält 

• följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel 

identifiera när det saknas kunskapsstöd) 

• bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används 

• omvärldsbevaka 

• ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar 

• nivåstrukturering 

• bidra i arbete med eventuella statliga satsningar. 

 

Vad gör SNPF i dialog med NPOer och hur vill vi påverka? 

Ett av NPOerna heter Barn och ungas hälsa. Många av de för barn och unga unika 
sjukdomstillstånden kommer att inkluderas här tex handhavande och följder av prematuritet. Men 
eftersom det finns hela 23 övriga NPOer (tex Nervsystemets sjukdomar, Hjärta kärl, Infektion, 
Akutvård, reumatologi och rörelseorganens sjukdomar ( nu ffa ortopedi)  Så menar bland annat vi 
inom SNPF att varje NPO bör ställa sig frågan/ges uppdraget om de tillstånd man utreder och 
behandlar också kan inkludera barn och därmed bör inkludera också kompetens inom barn och unga 
i sina arbetsgrupper. 

Varje NPO skall under 2019 påbörja arbetet med att införa 3 NAG ar. 

Inom SNPFs styrelse har vi drivit frågan och även lobbyat hårt för att barnneurologisk kompetens bör 
inkluderas bl.a. i vissa av de NAGar som NPO nervsystemet utsett. Just nu har vi haft möjlighet att få 
komma med inspel och synpunkter ang bla Nationell arbetsgrupp (NAG) för Migrän samt NAG 
neuromuskulära sjukdomar. NPO nervsystemet har varit positiv till ett sådant deltagande men 
utformningen av NAGarna är ännu ej fastställd centralt. 

 

https://skl.se/download/18.285da2fe169d8dd547ed802d/1560148879806/Ledam%C3%B6ter%20i%20nationella%20programomr%C3%A5den%20(NPO)%20till%20webb.pdf
https://skl.se/download/18.285da2fe169d8dd547ed802d/1560148879806/Ledam%C3%B6ter%20i%20nationella%20programomr%C3%A5den%20(NPO)%20till%20webb.pdf


Inom SNPF har vi också lobbyat för att barnneurologisk kompetens och aspekter på vård som rör 
barn och unga bör inkluderas också i NPO, Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Detta 
bör vara naturligt kan man tycka men i nuläget är detta NPO inte bemannat med någon med specifik 
kompetens för barnhabiliteringsfrågor, eller för de försäkringsmedicinska aspekter som rör barn och 
unga. Vi har dock inlett en dialog och hoppas att specifik barnkompetens inkluderas i de kommande 
NAGarna och vi för dialog med NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för att vara 
behjälpliga i deras kartläggning. 

Slutligen, En stor del av det arbete som NPOerna identifierar behöver göras kommer att få sin 
praktiska utformning av specifika utsedda arbetsgrupper på regional nivå sk RPO er eller Regionala 
program områden.  

Hur kan du som medlem säkerställa att barns och ungas perspektiv och 

kompetens för detta inkluderas i tillräckligt hög grad i det Nationella 

systemet för kunskapsstyrning? 

Du kan via länken ovan till SKLs hemsida se vem som är utsedd representant för din region för de 
enskilda NPOerna. Om du bedömer att ett barnneurologiskt perspektiv/barnhab perspektiv bör 
inkluderas i arbetet, t.ex. kanske du bedömer att ett sådant perspektiv behövs för NPO örons 
eventuella arbete med Cochlea implantat, kontakta din NPO representant eller ditt RPO och framför 
dina synpunkter. Många NPOer är av uppfattningen att NPO barn och unga skall sköta allt som är 
barnspecifikt men av skälen ovan kommer inte detta NPO ensamt kunna hantera tillstånd som rör 
mer än 20% av den Svenska befolkningen. Om du driver något som rör barnneurologi får du gärna 
informera oss i styrelsen om det. Vi mäktar dock inte i styrelsen själva driva allt som vi i nuläget ser 
behov av, men det är svårt att överblicka och vi försöker påverka det som vi uppdagar.  

Fler matnyttiga länkar 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationella
programomraden.1814.html 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.htm
l 

Titta på filmen med Mats Bojestig 

 

För styrelsen juni 2019 

Kristina  Tedroff, vetenskaplig sekreterare 
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