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Nationell modell

• Patient eller närstående 

• Sjukvårdsregionen administrerar och ersätter medverkan i ”sina” nationella grupper 
(endokrina, levnadsvanor)

• Nationell - programområde, samverkansgrupp eller arbetsgrupp kallar

• Kallande grupp upprättar en skriftlig uppdragsbeskrivning med patient/närstående samt 
hämtar in jävsdeklaration 

• Två representanter per grupp rekommenderas

• Ingen ersättning för informationsmöten eller anställd i patientorganisation

• Om samtidig ersättning finns från Försäkringskassan kontaktar patienten/närstående 
Försäkringskassan för aktuella regler

• Distansmöten via video/telefon rekommenderas 

• Reseersättning sker enligt Skatteverkets regler



Ersättning

Ersättningen följer prisbasbeloppet d.v.s. justeras årligen

2019 .

Heldag 1 700 kr

Halvdag 850 kr

Per timme 215 kr/h (alt 425 kr för kortare insats)



NRF-kostnad för nationell patientmedverkan
Räkneexempel för 2 personer/dvs en grupp
4 heldagar (1 700*2*4 = 13 600 kr)

4 halvdagar (850*2*4 = 6 800 kr)

6 kortare avstämning (425*2*6 = 5 100 kr)

2 dagar inläsning enligt uppdrag (1 700*2*4 = 13 600 kr)

Arbetsgivaravgift 31,42 procent

Total kostnad för en grupp/år: 37 980 kr/år exkl resor

Skattning antal grupper via NRF (exkl ev resor) totalt .

Endokrina ca 5 grupper 5*37 980 kr = 189 902 kr

Levnadsvanor ca 5 grupper 5*37 980 kr = 189 902 kr

Totalt 499 138 kr

2020 

Prognos: ca 6 - 8 grupper har fått ersättning  – motsvarar ca 300 000 kr



Sjukvårdsregionalt

Ersättningsfrågan hanteras av sjukvårdsregionen

1. Ta fram modell med principer för vilka behov som styr patient-
/närståendesamverkan på sjukvårdsregional nivå 

2. Ta fram principer för samverkan kring finansiering i 
sjukvårdsregionen



Förslag till beslut

1. NRF avsätter 300 tkr i budget 2020 för nationell 
patientmedverkan inom NPO diabetes och levnadsvanor.

2. Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram en modell med 
principer för vilka behov som styr patient-/närståendesamverkan på 
sjukvårdsregional nivå. 

3. Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram en modell för 
finansiering av sjukvårdsregional patientmedverkan enligt den 
modell som tagits fram (enligt punkt 2).

4. I arbetet med att ta fram en modell för finansiering (enligt punkt 
3) ska den nationella modellen för ersättning vid patient- och 
närståendesamverkan beaktas.



Verksamhetsplan och budget 2020
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Verksamhetsplan 2020-2022

• Ny struktur – följer förbundsordningen

• Mål för God ekonomisk hushållning – både verksamhet och 
ekonomi
oÅtta verksamhetsmål – aktiviteter

o Fem finansiella mål



Mål för God ekonomisk hushållning 2020

Kunskapsstyrning

Mål 1. Hittillsvarande chefssamråd etablerats som sjukvårdsregionala programområden, RPO i 
strukturen för kunskapsstyrning.

Aktivitet: Samtliga chefssamråd och NPO-ledamöter ska ha en tydlig hemvist i det 
sjukvårdsregionala systemet 2020.

Mål 2. NRF:s samarbetsgrupperingar ska anpassas till det sjukvårdsregionala systemet för 
kunskapsstyrning.

Aktivitet: Sjukvårdsregionala samverkansgrupper som möter det nationella systemet ska etableras 
fullt ut under 2020.

Mål 3. Standardiserade vårdförlopp ska implementeras enligt nationell plan.

Aktivitet: NRF identifierar behov av och etablerar stöd för det lokala implementeringsarbetet.



Mål för God ekonomisk hushållning 2020

Hälso- och sjukvård

Mål 4. Avtala om regionsjukvård vid NUS och övrig riks-/och 
regionsjukvård enligt tidsplan. 
Aktivitet: Ta fram en reviderad ersättningsmodell under 2020 som ska gälla 
för åren 2021 – 2023.

Mål 5. Bidra sjukvårdsregionalt till regionernas arbete med att på nya sätt 
utveckla nära vård, där digitaliseringens möjligheter tillvaratas. NRF ska 
stödja och samordna projektarbetet med god och nära vård i glesbygd.
Aktivitet: Tillse att Förbundsdirektionen får löpande information kring 
arbetet.  



Mål för God ekonomisk hushållning 2020

Folkhälsa

Mål 6. Förbundet samarbetar inom området folkhälsa där det skapar mervärde och leder till effektivare 
arbetsprocesser.

Aktivitet: Folkhälsorådet reviderar det folkhälsopolitiska programmet under 2020. 

Uppföljning och utvärdering

Mål 7. Följa upp arbetet inom kunskapsstyrningssystemet. 

Aktivitet: Resultatdialoger ska ha hållits med samtliga RPO minst en gång under verksamhetsåret. Vid 
dialogerna ska särskilt avseende fästas vi de utvecklingsbehov som har identifierats vid 2019 års dialoger 
och/eller av NPO.

Mål 8. Årligen i maj följa upp ingångna avtal med samtliga universitetssjukhus

Aktivitet: Presentera uppföljning avseende volym och kostnader för samtliga universitetssjukhus. 



Mål för God ekonomisk hushållning 2020

Finansiella mål 

• NRF ska, om inte annat beslutas i Förbundsdirektionen, uppvisa ett resultat där 
intäkterna överstiger kostnaderna.

• Investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

• För att upprätthålla en god likviditet ska saldot på bankkontot aldrig understiga 
500 000 kr. Det innebär att större in- och utbetalningar måste planeras och att större 
utbetalningar ej ska verkställas innan likviditeten är avstämd mot detta mål. 

• För att ha möjlighet att hantera oförutsedda ekonomiska händelser ska det egna 
kapitalet ej understiga 1 000 000 kr.

• NRF ska följa de riktlinjer som finns när det gäller hantering av: eget kapital, medel 
för kunskapsstyrning samt forskningsanslaget för Visare Norr.



Förklaring budget 2020 jämfört med 2019

Större förändringar

1,5 mnkr kunskapsstyrning

- 0,9 mnkr RCC Norr

Statsbidrag

• SVF 3mnkr

• Glesbygd 0,2 mnkr

Omflyttning

Kunskapsstyrning (9 mnkr) och donationssamordning (0,7 mnkr) från Intäkter till Bidrag från medlemmarna

Personalkostnaderna ökar; +1,5 fler anställd – 1,5 mindre tjänsteköp från regionerna

Återföring eget kapital – föreslås

Total merkostnad för regionerna – resultatet - jämfört med föregående år utöver LPIK exkl. läkemedel ca 400 tkr

Omsättningen ökar utan att påverka resultatet p.g.a statsbidrag och STRAMA-medel



Budget 2020-2022

Förslag: Återföring av eget kapital 350 tkr med anledning av 
kunskapsstyrningsarbetet (tillgängligt eget kapital 2 412 tkr)



Internkontroll
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Internkontroll, ansvar och roller

• Förbundsdirektionen beslutar om årliga internkontrollplanen och 
riktlinjer för arbetsprocessen

• Förbundsdirektören  ansvarar för att årlig plan upprättas och följs 
upp 

• Planen presenteras samtidigt som verksamhetsplanen 

• Uppföljning - vid samma tillfälle som årsredovisningen. 

• Medarbetarna hos NRF arbetar enligt framtagna processer och 
rutiner när det gäller att ständigt förbättra och utveckla 
verksamheten när det gäller att förebygga, upptäcka, föreslå 
åtgärder och/eller åtgärda risker. 



Internkontroll, riskbedömning



Internkontroll 2020, föreslagna åtgärder 



Ersättningsmodeller inom- och utanför 
sjukvårdsregionerna
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Ersättning för vårdtjänster 

Kommunallagen

8 kap. 3 c § kommunallagen - Självkostnadsprincipen

Riksavtalet för utomlänsvård kap 8.1

- Skälig ersättning – jämförelse med andra liknande åtgärder 

eller jämförelse med egna eller andras självkostnader 

- Priser för samma tjänst kan variera i det fall mängdrabatter 

förekommer (p.g.a. lägre marginalkostnader)



Ersättningsmodell  inom regionen 2018 -
2020

FD 2019-03-27/28



Omvärldsspaning 

Sydöstras modell 

har inspirerat                          

Ny 
ersättningsmodell

2015-2017

Översyn inför 
modell 2021 

2020

Reviderad 
ersättningsmodell

2018-2020

Reviderad 
ersättnings-

modell

2021-2023



Utgångspunkter, samarbete

Samarbetet kännetecknas av: 

• insyn, 

• påverkansmöjlighet, 

• ansvarstagande och 

• långsiktighet.



Utgångspunkter, ersättningsmodellen

Modellens utgångspunkter;

• Regionen värnar om det gemensamma regionsjukhuset  

• Ersättningsmodellen ska ta sin utgångspunkt i en skälig 

ersättning för vårdtjänster (Riksavtalet § 8.1)

• Förutsägbarhet

• Transparens

• Incitament för produktivitet



Begrepp

KPP Kostnad Per Patient- Patientrelaterad kostnadsredovisning. SKL ansvarar. 

DRG DiagnosRelaterade Grupper, Beskriver patientsammansättningen vid ett sjukhus, 

Socialstyrelsen ansvarar.

DRG-vikt är ett relativt mått på vård- och behandlingskostnaden. Högre vikt 

indikerar större kostnader. Årlig viktlista tas fram av Socialstyrelsen. 

DRG-poäng är en annan benämning på DRG-vikt. Beskriver hur mycket sjukvård som 

”producerats” på ett sjukhus eller inom en region. 

DRG-pris KPP / summa DRG-poäng = Kr/DRG 1.0

Innerfall    Vanlig prissättning – ”normalfall”.

Ytterfall Hög kostnad/lång vårdtid – Ersätts med självkostnad enligt KPP.



Ersättningsmodellen i den norra sjukvårdsregionen

• DRG-prissättning i möjlig utsträckning

• Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

• Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

• Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering



Ersättningsmodellen – fyra hörnstenar

DRG

Fast-/rörlig
del

Efterreglering

Krav
NUS kostnadsnivå



De fyra hörnstenarna i modellen

• DRG-prissättning i möjlig utsträckning

• Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

• Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

• Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering



De fyra hörnstenarna i modellen

• DRG-prissättning i möjlig utsträckning

• Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

• Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

• Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering



Principer för DRG-pris 2018-2020

• De tre regionernas vårdkonsumtion hos NUS enligt KPP är en utgångspunkt för DRG-

prisberäkning samt att kravet kring produktivitet (§ 8) ska tillämpas. Framgår av § 11

• DRG-priset är gemensamt för öppen- och sluten vård. Framgår av § 1 

• DRG-priset baserades på år 2016 års vårdkonsumtion. Framgår av § 5 

• För år 2019 och 2020 justeras priserna med index (LPIK inklusive läkemedel). Framgår av §7



Undantag från DRG-prissättning

Besöks- vårddygns- och produktpriser 

Ytterfall

• Ytterfall i sluten vård (ej öppen vård) debiteras med faktisk kostnad enligt NUS KPP

Abonnemang

• Specialistkonsultationer via videokonferens/teleradiologi 

• Arbets- och miljömedicinsk sjukvårdsregional verksamhet

Särdebitering läkemedel och implantat

Särdebitering av läkemedel och implantat som inte ingick i kostnadsberäkning av DRG-
priset d.v.s. vårdkostnaden för år 2016.



De fyra hörnstenarna i modellen

• DRG-prissättning i möjlig utsträckning

• Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

• Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

• Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering



• 2018 - fasta delen 50 procent av 12 879 DRG-poäng multiplicerat med 
DRG-priset 53 151 kronor. 

• Fasta ersättningsdel 2018 – 2020 fördelas baserat på andel av den köpta 
vården hos NUS 2014 – 2016.

12 879 poäng * 53 151 pris = 684,5 Mnkr

Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

342 Mnkr 50% rörlig 342 Mnkr 50% fast

RNB 40,0% 137 Mnkr

RJH 20,5%  70 Mnkr

RVN 39,5% 135 Mnkr

DRG-pris 53 151 kr
per köpt DRG-poäng

hos NUS



De fyra hörnstenarna i modellen

• DRG-prissättning i möjlig utsträckning

• Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

• Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

• Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering



Riskdelning i efterreglering efter tre år (§ 10)

Ersättningsmodellen gäller från och med år 2018 och omfattar även år 2019 
och 2020.

Uppföljningen av avtalet omfattar dock åren 2017 till 2019. Utfallet av 
differensen mellan fakturerat jämfört med KPP utgör ett underlag för att 
reglera ekonomiskt över-/underskott. Reglering mellan säljare och köpare sker 
under år 2019. 1/3 av över-/underskottet regleras.

2018 2019 2020

2017 2018 2019



Riskdelning i efterreglering, enligt § 10

Efter tre år jämförs summan av det som fakturerats från NUS med summan av kostnaden per 
patient (KPP).

Reglering efter tre år

• Om faktureringen är lägre än KPP kan NUS få tillbaka 1/3. Resterande 2/3 står NUS för, 
d.v.s. den delen utgör en kostnadsreducering i förhållande till KPP för RVN, RNB och RJH.

• Om faktureringen är högre än KPP återbetalar NUS 1/3 till RVN, RNB och RJH. Resterande 
2/3 ”belastar” RVN, RNB och RJH.

• Genomsnittet för över-/underskott för de tre åren beräknas och betalas för regionerna var 
för sig.



Utfall KPP – Fakturerat, exempel år 2014-2016

Utfallet för KPP jämfört med fakturerat belopp från NUS till de tre 
samverkansparterna framgår av diagrammet nedan. 
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De fyra hörnstenarna i modellen

• DRG-prissättning i möjlig utsträckning

• Fast och rörlig ersättning [50% / 50%]

• Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

• Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering



Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering (§ 8)

Vid efterregleringen jämförs även NUS kostnad (snitt för de tre åren) för att 
producera DRG vikten 1.0 med övriga universitetssjukhus exklusive Karolinska 
och NUS (kallas ”övriga” nedan). 

NUS åtagande - kostnadsnivån ska inte överstiga genomsnittet jämfört med 
övriga. 

Om NUS kostnad överstiger genomsnittet reduceras eventuell återbetalning 
till NUS proportionellt.



Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 vid NUS, jämfört 
med genomsnittet för övriga universitetssjukhus
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Ersättningsmodell
Omvärld andra regioner och utanför sjukvårdsregionen
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Två typer av avtal

Inom sjukvårdsregion - DRG

- Nära samarbete bl.a. kring universitetssjukhus, flera typer av 

vårdtjänster och stor volym

Utanför sjukvårdsregion – KPP, kalkylpriser

- Utvalda vårdtjänster hos enskilda sjukhus, begränsad 

omfattning och samarbete



Inom sjukvårdsregionerna 2018

Annat

Södra och Uppsala – Örebro justerar för DRG där patienten vårdas i hemlandstinget
Abbonemangskostnad för MDK hanteras olika i sjukvårdsregionerna 
Övriga har sjukvårdsregional vård på fler än ett sjukhus



Utanför sjukvårdsregionen

Akademiska

Kalkylerad priser 

Sahlgrenska och Karolinska

• För generella vårdtjänster, t ex Öppen vård –DRG

• Vissa vårdtjänster baseras på kalkylpriser

• KPP-priser – den faktiska kostnaden för komplicerade 

vårdtjänster - Vanligast

Samverkansavtal: Prislista + diskussion om rabatter



Uppföljning av 3.1 §§ 8 och 9 i Avtal om regionvård 
år 2018

Källor: SKL: Kostnad per DRG vikt 1,0 (avser innerfall och DRG-poäng enligt klinikvårdstillfällen), 
somatisk vård 

NUS: Fakturerade kostnader – KPP, efterkalkylerade värden

FD 2019-12-03/04



Uppföljningen enligt ersättningsmodellen avser åren 2018-2020

Ersättningsmodellen gäller från och med år 2018 och omfattar även år 2019-2020. 

Uppföljningen av avtalet enligt §§ 8 och 9  i avsnitt 4.1 i regionavtalet för år 2018 
omfattar dock åren 2017 till 2019 (enligt § 10). Utfallet av uppföljning för åren 
2017-2019 utgör ett underlag för att reglera ekonomiskt över-/underskott. 
Reglering mellan parterna sker under år 2020. 

201920182017

202020192018



§ 9 En jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård (mätt som efterkalkylerat 

KPP), och den faktiska ersättningen (det som fakturerats) (fakturerat-KPP), 2016-
2018 
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§ 9 En jämförelse mellan NUS ersättning (det som fakturerats) och 
faktisk kostnad för sjukvårdsregional vård (mätt som efterkalkylerat 
KPP) (fakturerat - KPP), per region år 2017 och 2018
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§ 8 Måttet kostnad per DRG 1.0

Kostnaden (KPP) i kronor

=  Kronor per DRG 1.0.

Antal DRG-poäng



§ 8 Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 sluten- och öppenvård vid 
NUS, jämfört med genomsnittet för övriga universitetssjukhus (exkl. NUS 
och Karolinska)
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§ 8 Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 för samtliga universitetssjukhus

50 719
52 046

50 306 51 176 50 220 49 248 49 075 48 863

54 872
56 045 55 383 55 884

54 437
53 339 53 529

52 175

62 531

59 186 59 182 58 378
57 091 56 504

55 202 54 298

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000
K
r/

 D
R
G

 1
.0

Kr/ DRG per sjukhus 2016 - 2018

2016 2017 2018



Förändringar i DRG-poäng och kostnader 2017 jämfört med 2018, innerfall
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Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0  läns- och länsdelssjukhus
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Förändringar i DRG-poäng och kostnader 2017 jämfört med 2018, innerfall
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Sammanfattning av utvecklingen 2018 - innerfall

✓ Differensen mellan KPP och fakturerat belopp var 42 mnkr 2017 och 33 mnkr 2018. 

✓ NUS har en högre kostnad per DRG-poäng än genomsnittet för universitetssjukhusen exkl. 

Karolinska och NUS. Avvikelsen är 1,7 procent 2017 och 3,7 procent 2018.

✓ NUS hade den högsta kostnadsutvecklingen i procent 2018. Utvecklingen med ökade 

vårdkostnader och DRG-poäng gäller de flesta universitetssjukhusen. Trenden med 

tidigare års minskande DRG-poäng har brutits för samtliga universitetssjukhus utom för 

Karolinska. 

✓ Utvecklingen vid läns- och länsdelssjukhusen när det gäller kostnader och DRG-poäng 

motsvarar universitetssjukhusens.



Avtal om regionvård 2020
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Förslag till revidering 2020

• NUS DRG-pris justeras med LPIK exkl. läkemedel enl. oktobers prognos 
2,9 procent samt förändring i DRG-vikter med anledning av ny viktlista 
2020 (§ 7), motsvarar ca 0,9 procent d.v.s. totalt 3,8 procent. NUS DRG-
pris 56 936 kr.

• Läns- och länsdelssjukhusens DRG-pris räknas upp med LPIK exkl
läkemedel, 66 335 kr (inkl. ytterfall).

• Det tidigare regionavtalet har delats in i två dokument. 
oÖverenskommen samverkan.
o Ersättning för patientbehandlingar inklusive prislistor. 

• Abonnemanget för specialistkonsultationer via 
videokonferens/teleradiologi räknas upp med LPIK exkl. läkemedel med 
anledning av en relativt oförändrad volym (avsnitt 3.5.1). 



Föreslagen tilläggsdebitering från den 1 jan 2020

Läkemedel/ implantat - Optune (bärbar elektrisk fältgenerator avsett för 
behandling av glioblastom) kommer att särdebiteras f r om 2020-01-01

Beslutat av Beredningsgruppen enligt följande kriterier

• Läkemedel som tagits upp i det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet och 
har kostnad i slutenvård

• Inte ersätta tidigare läkemedel, d.v.s. ny kostnad

• Ingår inte i kostnadsmassan för det aktuella DRG-priset

• Väsentlig merkostnad (100 tkr/patient)



Övrigt

Flygläkarjour 

Enligt avtal (rörligt pris var 17 500 kr/flygtimme år 2019)

Utom region 60 tkr/flygtimme, 

Utomnordiska patienter utanför norden 72 tkr/flygtimme eller enligt 
överenskommelse

Helikopterpriser 

Respektive regions beräknade självkostnadspris

(priserna varierar mellan 65-98 tkr/flygtimme)



Avtal om vård utanför sjukvårdsregionen

- Akademiska 2020-2024 samt ekonomibilaga 2020
- Karolinska, ekonomibilaga 2020
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Akademiska samverkansavtal 2020 – 2023, ek.bilaga 2020

• Översyn och uppdatering av samverkansavtalet, fyraårigt

• Den ekonomiska bilaga ettårig. En översyn av prislistans kommer att göras 
under kommande år

• Rabattnivåer på samma nivå som föregående år 18 och 24,5 procent

Förändring

• Volymrabattsnivån har flyttats från 75  till 80 mnkr

• Högspecialiserad vård beslutad av Socialstyrelsen rabatteras ej (svåra 
brännskador)



Karolinska – årlig ekonomibilaga

Diskussion om rabattnivåer 

• Norra högre nivåer än övriga i riket 

• Mer rabatt än vad Karolinska anser skäligt

Förändring

2019: Grundrabatt 9% över 90 Mnkr 20 % + FOU kompensation  (3,55%)

2020: Grundrabatt 5% över 93 Mnkr 15 % +  FOU komp (3,76%)



VERKSAMHETSPLAN  
Utveckling av sjukvårdsregionalt system för 

kunskapsstyrning

FD 20191204



NPO - Nationell programområde

RPO - Sjukvårdsregionalt programområde

NAG - Nationell arbetsgrupp

RAG - Sjukvårdsregional arbetsgrupp

RCC - (Sjukvårds-)Regionalt Cancercentrum

NSG - Nationell samverkansgrupp

RSG - Sjukvårdsregional samverkansgrupp

RCN - Registercentrum Norr

RCO - Registercentrum organisationer i samverkan

LPO – Lokalt programområde

LAG – Lokal arbetsgrupp

SVF – Standardiserade vårdförlopp

SKS - nationell styrgrupp för kunskapsstyrning

BG SKS – Nationell beredningsgrupp

NSK – Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning

Förkortningar



KUNSKAPSSTYRNING – resultatet av flera delar

Mikro – vårdteam 

Meso – landsting/region

Makro –

nationell nivå

Vårdteam, patienter 
och stödsystem, verksamhetschefer

Hälso- och sjukvårdsledning, 
sjukvårdsregion, 

samverkan kommun

Huvudmän 
i samverkan, 

SKL,
stat

Patienten



Varför gör vi om systemet?

Det är inte rimligt att…

• Vi har så stora skillnader mellan och inom regioner

• Det tar så lång tid att implementera ny kunskap

• Vi inte använder alla data vi har i förbättringsarbete

• Beslut på olika nivåer i sjukvården inte fattas baserat på 
bästa kunskap och data om kvalitet

➢Kunskapsmassan växer snabbt, digitalisering ger nya 
möjligheter

➢Kunskapsstyrning kan frigöra resurser



Inte göra mera – bara mera tillsammans! 

Kunskapsstöd

Stöd för 
utveckling

Stöd för 
uppföljning, 

Öppna jämförelser 
och analys

En sammanhållen 
struktur för 

kunskapsstyrning

Många olika
kunskapsstöd

Stöd för 
utveckling

Stöd för 
uppföljning, 

Öppna jämförelser 
och analys



Tillsammans gör 

vi varandra 

framgångsrika!

Vår framgång 
räknas i liv och 

jämlik hälsa 



= kommunsamarbete, nationellt beslutade



MÅL för 2020

• Under 2020 övergår Chefssamråden till RPO

• NRF:s samarbetsgrupper anpassas till det sjukvårdsregionala 
systemet för kunskapsstyrning 

• De standardiserade vårdförloppen implementeras enligt 
nationell plan

• Uppföljning kommer att ske årligen av uppdragen

• Fortsatt utvecklingsarbete med flera RPO/Chefssamråd för att 
matcha systemet för kunskapsstyrning

Verksamhetsplan för kunskapsstyrning



• Chefssamrådet för Barn- och 
ungdomsmedicin matchar väl 
mot det nationella 
programområdet för Barns och 
ungdomars hälsa och bildar ett 
RPO

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och 
ungdomsmedicin

=RPO

NPO
Barns och 

ungdomars hälsa



• Ett RPO för infektionssjukdomar bildas i 
norra sjukvårdsregionen som matchar 
mot det nationella programområdet

• RAG Strama kopplas till RPO

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar
=RPO

NPO
Infektionssjukdomar

RAG Strama



• Chefssamrådet för neurologi matchar 
mot det nationella programområdet och 
kan  övergå till ett RPO

• I norra sjukvårdsregionen finns också ett 
chefssamråd för stroke, vilket bildar en 
RAG

Neurologi

Neurologi
= RPO

NPO 
Nervsystemets 

sjukdomar

RAG
Stroke



• Chefssamrådet för 
strokesjukvård upphör och 
övergår till RAG under RPO 
neurologi

Strokesjukvård

RAG
Stroke

Chefssamråd 
Strokesjukdomar



• Chefssamråden Bild- och 
funktionsmedicin och 
Laboratoriemedicin bildar 
gemensamt ett RPO medicinsk 
diagnostik, som då matchar mot 
det nationella programområdet

Bild- och funktionsmedicin
Laboratoriemedicin

Bild- och 
funktionsmedicin

NPO 
Medicinsk 
diagnostik

Laboratorie-
medicin

RPO
Medicinsk 
diagnostik



Hjärtsjukvård

Allmän kirurgi

Allmän kirurgi

RAG?
Mage tarm

RAG?
Endokrin kirurgi

Cancer

RAG?
Kärlkirurgi

Internmedicin

RAG?
Urologi

• Chefssamrådet allmän kirurgi har nära 
koppling till chefssamråden för 
internmedicin och cancersjukvård.

• Kopplar också mot flera 
nationella programområden

• Området behöver 
utvecklas vidare

• Chefssamrådet finns kvar 
som grupp men kallas 
RPO



RAG/RPO?
Lung- och 

allergisjukdomar

RAG/RPO?
Njur- och 
urinvägs 

sjukdomar

RAG/RPO?
Mag- och 

tarmsjukdomar

Internmedicin

Internmedicin

NPO Endokrina 
sjukdomar
Värdskap, 

Norra NPO 
Mag- och 

tarmsjukdomar

RAG/RPO?
Endokrina 
sjukdomar

NPO
Njur- och 
urinvägs 

sjukdomar

NPO 
Lung- och 

allergisjukdomar

Blod-
sjukdomar

Oklar 
tillhörighet

• Komplext med många 
grenspecialiteter

• Samarbete med flera 
chefssamråd/RPO

• Fortsatt 
utvecklingsarbete

• Flera specialiteter 
kan bilda RPO/RAG:ar

RCC



• De sjukvårdsregionala 
grupperna behöver 
klargöra hur samarbetet 
ska utvecklas för att 
anpassas till systemet för 
kunskapsstyrning. 

• NPO-ledamoten och 
ordförande ansvarar för 
att det sker

• NRF kan bistå i arbetet 

• Fortsatt 
utvecklingsarbete

Rehabilitering

Rehabilitering
Smärta

Rehabilitering
Neuro

NPO 
Rehabilitering, 

Habilitering 
Försäkringsmedicin

NPO-ledamot 
samarbetar med 
nätverken för  
Försäkringsmedicin 
och  Habilitering samt 
chefssamrådet

Chefssamråd



• Från 2020 övergår Chefssamrådens uppdrag till överenskomna 
RPO-uppdrag
• Gemensamma/lika delar 

• Specifika delar utifrån dialoger 

• Uppföljning kommer att ske årligen av uppdragen

• Fortsatt utvecklingsarbete med flera RPO/Chefssamråd för att 
matcha systemet för kunskapsstyrning

Från Chefssamråd till RPO



Nationella och Sjukvårdsregionala 
samverkansgrupper – NSG och RSG

• Metoder för kunskapsstöd

• Kvalitetsregister

• Uppföljning och analys

• Forskning/Life science

• Patientsäkerhet – sjukvårdsregional samverkansgrupp bildad

• Läkemedel - Läkemedels och MT-råden
• Delas upp i två grupper 

• Strukturerad vårdinformation - Nybildad

• Utveckling - Nybildad

Samverkansgruppen 
Uppföljning och analys

Samverkansgruppen 
Kvalitetsregister

Samverkansgruppen 
Metodstöd

Samverkansgruppen 
Life Sciences

Gemensamt ansvar för 
Uppföljning och analys



• Fortsatt utveckling med infasning av grupper i systemet bl a

• Äldres Hälsa

• RPO Endokrina sjukdomar

• Allmänkirurgi

• Grupper inom internmedicin

• Psykisk hälsa

• Sjukvårdsregionalt primärvårdsråd

• Samverkan med kommunerna – representanter  för Norra finns utsedda i 
de prioriterade programområdena

• Patientmedverkan

Vad händer nu?



• Verksamhetsplan/Handlingsplan är framtagen för beslut i FD

• Systemet ska vara ”färdigbyggt” 2020

• RSG –uppdrag ska formuleras

• Workshop 16 december

• Standardiserad vårdförlopp ska utarbetas och implementeras

Vad händer nu?



Standardiserade vårdförlopp SVF



Överenskommelse med staten

• Regeringen vill underbygga det pågående 
utvecklingsarbetet med det nationellt gemensamma 
systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård –
Sveriges regioner i samverkan

• Standardiserade vårdförlopp ska därmed bli en del 
av kunskapsstyrningen



Utökade förväntningar på nya SVF 
i överenskommelsen med staten 
jämfört med SVF inom cancerområdet.



Vad utmärker ett SVF?

1 ✓Omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive 
uppföljning och rehabilitering

✓ Kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner 
sig

✓ Patientkontrakt skall vara en central del i arbetet med 
SVF på nya områden



Vad utmärker ett SVF?

2

✓ Kunna inbegripa flera specialiteter

✓ Kunna starta i primärvården och vid behov innefatta den 
kommunala hälso- och sjukvården och 
socialtjänstinsatser

✓ Kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga 
sjukdomar

✓Utgå från nationella vårdprogram som finns eller 
utarbetas

✓Utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöden 
som landstingen upphandlar

Kriterier



94

Övergripande tidplan för arbetet med SVF

2019

2020

2021

• Implementering av minst fem 
nationella SVF under 
inledningen av 2020

• Framtagande av ytterligare 
nationella SVF utifrån 
gemensam process och 
modell samt lärande från 
tidiga SVF

• Rapportering till social-
departementet 200315

• Fortsatt utveckling och 
implementering av SVF 
enligt gemensam process

• Ökad implementeringstakt 

1

2

3

Utveckling av generisk process 
och modell för nationellt SVF-
arbete

Framtagande av nationella SVF

Förberedelse för implementering 
av nationella SVF (regionerna)

4 Rapportering till social-
departementet 191115



Ekonomisk omfattning av överenskommelsen 2019 ff
• 30 mkr - fördelas lika till de sex sjukvårdsregionerna (faktureras via SKL)

- ta fram minst fem standardiserade vårdförlopp

• 60 mkr - baseras på befolkningsunderlaget i respektive region

- rusta den sjukvårdsregionala strukturen för kunskapsstyrning

för att kunna implementera nya standardiserade vårdförlopp

• 10 mkr - tilldelas SKL 

- koordinera och stödja det nationellt gemensamma arbetet 

- Det ingår att stödja nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, 

uppföljning av dessa, samt anpassa till digitala vårdinformationssystem

• Reserverade medel för 2020, förslag till fördelning

• 60 mkr till sjukvårdsregionerna

• 215 mkr till regionerna

• 15 mkr till SKR

• 10 mkr till myndigheter  

• 300 mkr och 2021: 500 mkr

• ?????



Utsedda standardiserade vårdförlopp
SVF NPO Värdregion

Hjärtsvikt Hjärt- och kärlsjukdomar Uppsala Örebro

Kritisk ischemi Hjärt- och kärlsjukdomar Uppsala Örebro

Reumatoid artrit Reumatiska sjukdomar Stockholm Gotland

Schizofreni och schizofrenilikande tillstånd Psykisk hälsa SKL (Västra vilande)

Stroke Nervsystemets sjukdomar Syd

Höftartros Rörelseorganens sjukdomar Väst

Kol Lung- och allergisjukdomar Väst

Osteoporos Endokrina sjukdomar Norr

Sepsis Infektionssjukdomar Stockholm Gotland

Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar Äldres hälsa Uppsala Örebro

Förutsättningar för att utveckla en generisk beskrivning av rehabilitering respektive levnadsvanor, som kan ingå 
i  andra SVF, har undersökts och arbetet pågår med att ta fram en generisk modell



Standardiserade vårdförlopp - SVF

• Minst 5 vårdförlopp ska effektueras under 2020

• De första SVF presenteras 27 Januari
• Namnet diskuteras….

• 15 april tas beslut

• Implementering i verksamheterna ska ske under resterande del 
av 2020 

• Det kommer mera…de kommande åren 



Kvalitetsredovisning
Akademiska, Karolinska och Sahlgrenska
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Akademiska

Kvalitetsarbete 2018 – viktigaste åtgärderna 2018

• Basala Hygienrutiner & Klädregler (BHK) har följts kontinuerligt och förbättrats

• Trycksårsförebyggande arbete

• Klagomålshanteringen har genomgått en reformering  (”en väg in”)

• Personcentrerad vård med personcentrerad överlämning och timsrundor

• Medcontrol 
▪ Informationsöverföring (klassificering), VRI (39 %), Läkemedel (9 %), Blåsöverfyllnad (6 %)

• Läkemedelshantering
▪ Kvalitetsgranskning & genomlysning avvikelser

▪ Säker och effektiv läkemedelskedja (SELK)

▪ Automatiserad process 



Akademiska

Kunskapsbaserad vård

Brännskadevård; Rikssjukvårduppdrag sedan 2010. Hög täckningsgrad i kvalitetsregister 
med bra kvalitet 

Neurokirurgi; Riksstrokeregistret visar förbättrad mediantid till trombolys

Neonatologi; Kvalitetsmått i nivå med riket och vissa bättre

Barnkirurgi; Mål- Väntetid för akuta prio operationer inom 6 h. Utfall; 81,8% inom 
tidsram (riksgenomsnitt 70,3%)

Säker hälso- och sjukvård

Kirurgi; Lindriga och måttliga avvikelser. 

Neurokirurgi; En allvarlig vårdskada 2018, avsåg rutiner kopplat till det operativa 
ingreppet. Andel VRI 7%.

Neonatologi; Avsteg från rutiner som kunde gett upphov till vårdskada. Andel VRI 5%. 

Barnkirurgi; Två allvarliga vårdhändelser. Patientanpassad hälso- och sjukvård

Patientenkäter;  Brännskadecentrum – gott resultat, Barnkirurgi – bra resultat, 
förbättringsområde stöd av vårdpersonal med känslomässiga frågor



Akademiska

Effektiv hälso- och sjukvård

Kirurgi; Rensning och genomgång av kvalitetsdokument i kvalitetshandboken

Neurokirurgi – Strokevård; Direktinläggning, rehabplaner

Barnkirurgi; Produktionsökning barnoperation minskat väntetid  för gastronomiop
från 9 till 3 månader. 

Jämlik hälso- och sjukvård

Mål; Samtliga patienter bedöms och behandlas utifrån medicinsk prioritet utan 
hänsyn till kön, ursprung ålder läggning eller annan faktor. 

Skillnad finns inom strokevård – ”Rädda hjärnan processen” tid till trombolys är 
längre för kvinnor vid akut omhändertagande vid stroke. Skillnad mindre nu – 3 
minuter 2018 jmf 20 minuter 2017 år.

Tillgänglig hälso- och sjukvård (andel som uppfyller vårdgaranti)

Brännskadevård, Neonatologi – Omedelbart omhändertagande

Kirurgi – Första besök 95%, Väntar på behandling 81%. 

Barnkirurgi – Barngastro 60,5% Barnurologi 55,6%



Akademiska

Plan 2019
• Fortsatt införande av personcentrerade arbetssätt

• Värdebaserad vård

• Systematisera arbetet med medicinska kvalitetsindikatorer och omvårdnadsindikatorer

• Systematiskt arbete med avvikelser

• Närvårdsamverkan med kommunerna

• Läkemedelshantering

• Handlingsplan VRI

• Fallprevention

• Trycksårprevention

• Palliativ vård

• Vårddokumentation

Plan 2020 (per verksamhetsområde)

• Precisera tre till fem väsentliga kvalitetsområden i fokus 2020

• Tydliggjorda aktiviteter

• Egen analys och åtgärdsplan



Karolinska

Generell utveckling 2018

Patientmedverkan - ökat patientinflytande 

– Representation i patientflödenas ledningsgrupper 

- Strategiskt patient- och närståenderåd

Generell utmaning 2018

Överbeläggningar

Följsamhet till basala hygienrutiner



Karolinska och Sahlgrenska

Kunskapsbaserad vård – Analys kvalitetsregister levertransplantation

Andel retransplantationer (SU –Sahlgrenska K-Karolinska)

Mortalitet inom 1 år och inom 5 år



Karolinska

Säker hälso- och sjukvård, andel VRI och följsamhet till hygienrutiner

Patientanpassad hälso- och sjukvård enligt patientenkät



Sahlgrenska
Generellt

• VRI för sjukhuset 5,3% (mål; lägre än 5,5%, 2017 – 6,0%)

• Ökad medvetenhet kring rapportering av vårdskador 2018

• Huvudpunkter patientsäkerhetsplanen; VRI, trycksår, fall, läkemedelsrelaterade skador och 
antibiotikaresistens

Barnhjärtsjukvård

Kunskapsbaserat – flera kvalitetsregister – Swedcon för jämförelse med Lund



Sahlgrenska

Säker hälso- och sjukvård  

• Inga allvarliga vårdskador. 

• Utmaning: Intensivvårdskapacitet 

Jämlik hälso- och sjukvård

• Etikgrupp – läkar- och sjuksköterskegruppen

• Barnrättsombud

• Bildkartor inkl ord – 10 vanligaste språken

Hälso- och sjukvård i rimlig tid

• År 2016-2017 endast 40% inom vårdgarantin, förbättrats 2018 nära 100% 

• Akuta patienter får alltid vård, vid problem samarbete med Lund



Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor



FD rapport i övriga frågor 

• Mailadresser

• Donationsmöte

• WS kunskapsstyrning

• NKK, Nationella kliniska kunskapsstöd

• Glesbygdsprojektet

• Trombektomiarbetet

• SVF - projektanställning

• Processledarnas arbete
• NPO levnadsvanor

• NPO Endokrina sjukdomar

• RPO Psykisk hälsa


