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Diagnos- och behandlingsrekommendationer för primärvården



Utgångspunkter

 ”Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska 
sjukdomar 2014-2017”. 

 Tar lärdom från några landsting med hög volym (antal) 
kunskapsunderlag i arbete med kliniska kunskapsstöd som 
riktas till primärvård. www.fakta.rjl.se, www.viss.nu,

 Arbetet sker i samverkan med landstingen, 
professionsföreträdare och berörda myndigheter.

 Referensgrupp med kontaktpersoner från respektive 
sjukvårdsregion. 

http://www.fakta.rjl.se/
http://www.viss.nu/


Tidplan
 Kartläggning 2014 av primärvårdens behov.
 Förstudie 2015- Förslag till nationellt kunskapsstöd
 Projekt 2016-2017 för ett genomförande och utveckling av framtaget 

förslag 2015. Förvaltning och finansiering av landsting regioner från 
2018.

 Vidareutveckling med kunskapsinnehåll för specialiserad vård, med 
pilot inom Barnmedicin from 2016 samt förberedelser för utveckling av 
beslutstöd from 2017 . 

Förutsättningar: 
Projektet genomförs inom ramen för nationell strategi att förebygga och 
behandla kronisk sjukdom. 



Projektgrupp 2016
 Therese Eklöv, projektledare, SKL

 Gun Ljungqvist, administratör, SKL

 Staffan Ekedahl, medicinskt sakkunnig, Jönköping

 Ove Oksvold, medicinskt sakkunnig, Stockholm

 Mia Wede, medicinskt sakkunnig, Halland (from aug 2016)

 Roger Molin, analytiker SKL

 Emma Vintemon, IT-sakkunnig, SKL

 Mikael Collin, IT-arkitekt, SKL

 Conny Thålin , kommunikatör, SKL

 HiQ – IT leverantör 



Kliniskt kunskapsstöd   
 Innehåller kunskapsdokument med diagnos- och 

behandlingsrekommendationer, med möjlighet till regionala 
tillägg om exempelvis vårdnivå, remissväg, läkemedelsnamn, etc.  

 Ska vara ett effektivt verktyg för professionen och ska bidra till 
evidensbaserad praktik vid alla vårdcentraler i Sverige – för god 
och jämlik vård.

 Ska vara ett användbart stöd för att på bästa sätt kunna göra 
komplexa bedömningar i vårdmötet, baserade på en kombination 
av kunskapsstöd, egen erfarenhet och avvägningar utifrån den 
enskilde patienten behov. 



Kunskapsstöd i patientmötet
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Innehåll och struktur 

 Rubrik 
 Vårdnivå/remiss
 Bakgrund

(inklusive riskfaktorer)

 Utredning 
(anamnes, status, undersökning, 
differentialdiagnos)

 Behandling
inklusive prevention, läkemedel, 
omvårdnad, rehabilitering

 Sjukskrivning
 Komplikationer
 Klinisk uppföljning
 Kvalitetsuppföljning

 Patientinformation (1177.se)
 Relaterad information
 Om dokumentet

Nationell gemensam text med lokala tillägg. 
Allt i samma kunskapsstöd



Ämnesområden primärvård
 Akuta tillstånd
 Allergi  och överkänslighet
 Andningsvägar 
 Arbets- och miljömedicin
 Barn och ungdomshälsa
 Blod och koagulation
 Cancer
 Endokrina organ
 Habilitering
 Hjärta och kärl
 Hud och kön
 Infektion och smittskydd
 Kvinnohälsa

 Levnadsvanor
 Mage och tarm
 Mäns hälsa
 Nervsystem och smärta
 Njurar och urologi
 Palliativ vård
 Psykisk  hälsa
 Reumatiska sjukdomar
 Rörelseorgan
 Äldres hälsa
 Ögon
 Öron-näsa och hals  
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redaktioner.

Lokal 
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21 landsting
/regionerÄmnesgruppÄmnesgruppÄmnesgrupp

Arbetsprocess för textproduktion

Nationell text Regionala texttillägg



Nationell visnings vy - ett exempel

2016-11-28



Tider för höstens sprintdemon

 Torsdag 1 sept, kl 11.00-12.00
 Torsdag 29 sept, kl 11.00-12.00
 Torsdag 27 okt, kl 11.00-12.00
 Torsdag 1 dec, kl 11.00-12.00

Information med instruktion till Gotomeeting skickas ut via 
projektPlace. 

Meddela therese.eklov@skl.se om du vill vara med

mailto:therese.eklov@skl.se


Kvalitetsförbättringar 

Hur kan kunskapsstödets bidra i kvalitetsarbetet ?

- Lokal och nationellt perspektiv



Mera information

 SKL webbplats: Nationellt kliniskt kunskapsstöd

 Delrapport 2015 : ”Kunskapsstöd för primärvård”

 Kontakt : Therese Eklöv therese.eklov@skl.se

http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardkunskapsstyrning/nationelltklinisktkunskapsstod.6842.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kunskapsstod-for-primarvard-delrapport-2015.html
mailto:therese.eklov@skl.se
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