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INFORMATION FRÅN VÅRDVALSENHETEN - NR 15/18
Nationellt kliniskt kunskapsstöd - NKK
Projektet ”Nationellt kliniskt kunskapsstöd – införande” som bedrivits inom regionen
avslutades sista september. Projektägare har varit Lena Burström och projektledare
Ingegerd Johansson Molin. Arbetet övergår nu i förvaltning hos Vårdvalsenheten,
med Anders Ahlgren som ansvarig och Anna Lindberg som ny redaktör för införandet.
Huvudsakliga insatser som gjorts under projekttiden är följande:
• En lokal redaktion har etablerats med uppgift att koordinera och samordna
det fortsatta arbetet med NKK, se redaktionsdeltagare nedan.
• Arbetsprocess för granskning och framtagning av lokala tillägg har arbetats
fram. Se bilaga.
• Hantering av NKK på vårdgivarwebben
• Förberedelser för att så småningom kunna knyta samman NKK och Cosmic.
Deltagare i redaktionen:
Anna Lindberg, redaktör
Amanda Alm, samordnare för allmänläkarkonsulterna
Margareta Ehnebom, medicinskt sakkunnig
Mattias Damberg, medicinskt sakkunnig
Åke Tenerz, medicinskt sakkunnig
Nationella visningsytan
Den nationella visningsytan för NKK är offentliggjord sedan en månad tillbaka och kan
nås på http://nationelltklinisktkunskapsstod.se
Observera att de kunskapsstöd som ligger på visningsytan är gamla dokument. Det
finns INGA nya dokument som är färdigreviderade och publicerade. Detta innebär att
du inte ska söka kunskap om behandlingsriktlinjer där i dagsläget, Region
Västmanlands etablerade samverkansdokument gäller.
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Granskning
Hittills har 48 kunskapsstöd kommit ut för granskning. De har sänts till aktuell
allmänläkarkonsult och verksamhetschef för respektive specialistklinik för
granskning. Ansvarig sjukvårdsregional ämnesgrupp har därefter justerat
behandlingsriktlinjen.
Det finns nu en nationell plan för godkännande och publicering av reviderade
kunskapsstöd under hösten. För oss i Västmanland innebär detta att vi kommer att
kunna starta arbetet med lokala tillägg inom kort. Exakt hur och när det arbetat
kommer starta diskuteras i redaktionsgruppen. Det är allmänläkarkonsulten som tar
initiativ till kontakt med respektive klinik för att påbörja processen med att ta fram
lokala tillägg.
Följande rekommendationer är på gång att publiceras:
• Celiaki hos barn
• Gastroenterit hos barn
• Primär nokturn enures hos barn
• Urinvägsinfektion hos barn
• Diabetesretinopati
• Herpes zoster oftalmicus
• Rött öga med smärta
• Rött öga utan smärta
Kontaktperson för Region Västmanland Anna Lindberg, telefon 021-17 68 78,
anna.lindberg@regionvastmanland.se
Samordnare för allmänläkarkonsulterna är Amanda Alm, amanda.alm@capio.se
Med vänlig hälsning
Anders Ahlgren
Chef Vårdvalsenheten

