


Program

▪ Välkommen. Desirée Pethrus ordförande vårdens kunskapsstyrningsnämnd

▪ Om regionala programområden, RPO. Ameli Norling ordförande Stockholm-Gotlands medicinska råd

▪ RPO primärvård. Magnus Röjvall ordförande

▪ Valbara parallella presentationer:

▪ RPO hjärt- och kärlsjukdomar. Eva Mattson, ordförande, Monica Olsson, vårdsak, Karolina 

Nowinski, ordförande expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar 

▪ RPO nervsystemets sjukdomar Anders Johansson ordförande

▪ RPO rörelseorganens sjukdomar Karl-Åke Jansson ordförande

▪ RPO endokrina sjukdomar Martin Larsson ordförande.

▪ Hur arbetar hälso- och sjukvården med förbättringar, i klinisk vardag? Kvalitetschefer berättar. 

▪ Norrtälje tiohundra, Helena Hvitfeldt FoUU chef

▪ Södersjukhuset, Birgitta Wranne strategisk verksamhetsutvecklare

▪ Panelsamtal om samspelet mellan RPO och vårdens verksamheter. Ameli Norling ordförande 

Stockholm-Gotlands medicinska råd

▪ Avslutning. Desirée Pethrus ordförande vårdens kunskapsstyrningsnämnd.



Desirée Pethrus (KD) 

Ordförande 

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd



Ameli Norling

Ordförande 

Stockholm-Gotlands medicinska råd



Den sjukvårdsregionala 
kunskapsstyrningsorganisationen
speglar den nationella



Vår framgång räknas 
i liv och jämlik hälsa

Tillsammans gör vi varandra framgångsrika



Mikro – vårdteam 

Meso – region

Makro –

nationell nivå

Vårdteam, patienter 
och stödsystem, verksamhetschefer

Hälso- och sjukvårdsledning, 
sjukvårdsregion, 

samverkan kommun

Huvudmän 
i samverkan, 

SKR,
stat

Patienten

Samspel för kunskapsstyrning



RPO mål och insatsplan 2021-2022

Mål och insatsområden 

- Vilka patientresultat ska förbättras? Vad är målet med förbättringen utifrån ett patientperspektiv?

- Mål och insatsområden prioriteras över ett flertal år

Analys och uppföljningsområden

- Regional gapanalys. Möjlighet att sätta mål och plan för uppföljning

Prioriterat sakkunnigarbete

- Nationellt arbete där RPO deltar/bidrar/hanterar/avvaktar.

- Uppföljningar

- Uppdateringar av kunskapsstöd.

RPO tillsammans med 
vårdens ledningar och 
medarbetare



Övergripande mål för RPO Insatsområdenas övergripande mål Delmål som leder mot insatsområdens övergripande mål

Bättre hälsa och livskvalitet 

för personer med hjärt-

kärlsjukdom i 

sjukvårdsregion Stockholm -

Gotland.

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 

Minska sjukligheten och dödligheten efter 

hjärtinfarkt och uppnå jämlik vård inom 

sjukvårdsregionen.

Förbättra detektionsgrad och diagnossättningsgrad i primärvården för 

patienter med kranskärlssjukdom.

Förbättra sekundärpreventiv läkemedelsbehandling.

Strukturerat omhändertagande med årskontroller av patienter med 

kranskärlssjukdom i primärvården.

Förbättrade levnadsvanor med rökavvänjning, ökad fysisk aktivitet och 

förbättrad kost.

Utredning och omhändertagande av patienter 

med kritisk benischemi

Patienter kan behandlas innan så allvarlig 

vävnadsförlust sker att extremiteten inte kan 

räddas.

Tidig identifiering innan avancerat stadium.

Snabbare handläggning inom specialistvård.

Förbättrade sekundärpreventiva åtgärder för att minska 

komplikationer och hjärt-kärl-händelser.

Möjliggöra behandling av alla aspekter genom multidisciplinär 

handläggning.

Insatsområde nyupptäckt hjärtsvikt

Förbättrad livskvalitet och överlevnad samt 

minskat behov av sjukhusinläggningar hos 

patienter med hjärtsvikt.

Kortad tid till diagnos.
Kortad tid till optimal behandling och ökad andel patienter som 

erhåller adekvat behandling.

Ökad andel patienter som behandlas vid teambaserade 

hjärtsviktsmottagningar
Ökad andel patienter som får individuellt besök hos fysioterapeut i 

enlighet med vårdförloppet.

Ökad användning av kvalitetsregistret Rikssvikt för att förbättra 

möjligheten till uppföljning.

Översikt RPO hjärt- och kärlsjukdomar 2021–2022



SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

Värdet skapas 
i mötet med 

patienten

Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN



viss.nu

kunskapstodforvardgivare.se



Modell för regional arbete med införande av kunskapsstöd

NATIONELL 
REMISSVERSION

ANALYS AV 
REGIONALA 
EFFEKTER

NÄMNDBESLUT

REMISSVAR

NATIONELLT 
GODKÄNNANDE

REGIONAL 
GAPANALYS

REGIONALA MÅL 
OCH MÅTT

FRAMTAGANDE 
AV ÅTGÄRDER 

GENOMFÖRANDE 
AV ÅTGÄRDER 

UPPFÖLJNING 
OCH LÄRANDE

Hantering av remissversioner

Process för införande



RPO primärvård

Magnus Röjvall
ordförande



Välj själv vilket regionalt programområde (RPO) du 
vill lyssna på

▪ Dra över skärmen så kommer menyer upp

- RPO hjärt- och kärlsjukdomar, 

Eva Mattson ordförande, Monica Olsson vårdsak, 

Karolina Nowinski ordf expertgrupp 

- RPO nervsystemets sjukdomar, Anders Johansson 

ordförande 

- RPO rörelseorganens sjukdomar, Karl-Åke Jansson 

ordförande

- RPO endokrina sjukdomar, Martin Larsson ordförande

Klicka på Breakout Rooms och 
välj RPO grupp 



Panelsamtal samspel RPO - vårdens verksamheter 

Hur kan fokus på insatsområden göra skillnad för 

patienterna?

Hur kan RPOs arbete ge värde i patientmötet?

Hur kan vi få utvecklingskraft gemensamt? 

Hur kan vi hjälpa, och inte stjälpa varandra, lokalt och 

regionalt?

Hur lär vi av varandras framgångar (och misstag)?

Skriv dina kommentarer och reflektioner i chatten!



Desirée Pethrus (KD) 

Ordförande 

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd


