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Vad är det som ska göras?
Under 2020 kommer Personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp att införas inom 
utvalda prioriterade områden. Det är ett 
sammanhållet hälso- och sjukvårdsförlopp för 
en bestämd grupp och innehåller definierade 
åtgärder som individen får oavsett vårdgivare. 

Ett vårdförlopp:

• Bygger på åtgärder som utgår både från 
individens och vårdens perspektiv, samt från 
nationella vårdprogram och andra nationella 
kunskapsdokument

• Tydliggör individens och vårdens 
gemensamma ansvar där patientkontrakt är 
en central del

• Använder gemensamma termer och begrepp 
för att underlätta införande i olika 
vårdinformationsmiljöer

• Följs upp med målsatta process- och 
utfallsmått som utgår ifrån god vård och som 
stimulerar och mäter kontinuerlig förbättring

• Är en del av det nationella systemet för 
kunskapsstyrning

Bakgrund
Kunskapsstyrning i praktiken innebär att vi 
använder bästa tillgängliga kunskap och utför 
uppföljning på både individ- och gruppnivå. I 
det vardagliga arbetet  identifieras och 
prioriteras förbättringsområden tillsammans 
med patienten. 

Kunskapsstyrningsorganisationen och de 
nationella programområdena identifierar 
områden där det finns behov av översyn utifrån 
en jämlik och effektiv vård av god kvalitet 
genom införande av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp.

Vad händer just nu?
Nu pågår ett arbete nationellt med 
framtagandet av tio vårdförlopp som har 
identifierats:
• Hjärtsvikt,
• Höftartros
• KOL
• Kritisk benischemi
• Reumatoid artrit
• Schizofreni
• Sepsis 
• Stroke 
• Demenssjukdomar
• Osteoporos

Det lokala remissarbetet startar den 27 januari 
2020 och kommer att pågå under första 
kvartalet för involverade verksamheter.

Därefter sker revidering av vårdförloppen i de 
nationella arbetsgrupperna. De slutgiltiga 
vårdförloppen fastställs nationellt och ska 
implementeras lokalt senare under 2020.

En styrgrupp har bildats lokalt som består av 
Annette Daneryd, Mattias Damberg, Liselott 
Sjöqvist och Lena Burström.

Vill du veta mer?
Gå gärna ut på SKR:s hemsida 
Har du frågor eller funderingar kontakta:
Lena Burström, Chef för enheten för 
kunskapsstyrning 
lena.burstrom@regionvastmanland.se

Nyhetsbrev 1,  januari 2020

Vår framgång räknas i 
liv och jämlik hälsa 
– tillsammans gör vi varandra 
framgångsrika!

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/standardiseradevardforlopp.29967.html
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