
Nationella kunskapsstöd – hyllvärmare eller kvalitetshöjare i 

patientmötet? 

Inledning Sofie Wallström, statens utredare: 

”Tillgången till kunskap är en av de viktigaste nyckelfaktorerna”.  

Sofia Wallström inledde med att berätta om statens kunskapsstödsutredning med syftet att lämna 

förslag på kunskapsstöd med nationellt genomslag som är lika oavsett om man är kvinna eller man 

och oavsett var man bor. 

- Vill vi ha en vård i världsklass som dessutom är jämlik. Då behöver vi säkerställa att alla har 

tillgång till rätt kunskap. Det vi ska göra i utredningen är att kartlägga, titta på om det behövs 

nationella riktlinjer och lämna förslag vad som kan behövas för en kunskapsbaserad vård. 

Utredningen ska vara färdigt mars 2017. 

Vi behöver förstå bättre hur olika aktörer använder kunskap i olika beslutssituationer så att vi ser 

vilket stöd som behövs. Varför finns det skillnader som vi inte gör för patientens bästa utan som 

beror på att vi har olika kunskap? Det är svårt att hålla sig ájour med den senaste kunskapen, trots 

att vi har massor av kunskap och kunskapsstöd. Men har vi rätt kunskapsstöd i varje patientmöte? 

Vilka kunskapsstöd finns i vården idag? FASS, onlinestöd, Medibaser, internetmedicin. Statens bidrag 

till kunskapsstödet i vården har varit Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De nationella riktlinjerna är 

främst tänkt som ett stöd för resursfördelning, men saknar det breda genomslaget enligt Vårdanalys 

rapport.  

- Vi har trott att om forskningen visar något så ändrar vi vårt arbetssätt, men så är det inte, 

visar forskning. Hur kunskap överförs är irrationellt, komplext. Det kan handla om kultur på 

arbetsplatsen, struktur, ledarskap, säger Sofia. 

- Vad är statens roll i det här? Vad ska staten göra som ingen annan kan göra? Hur kan vi leva 

upp till detta att se på patienten som medskapare i vårdmötet? Därför är utredningen viktig 

så att vi inte jobbar dubbelt men också att vi ser vilka luckor som finns på olika nivåer. 

Alltför detaljerad styrning riskerar också att ta bort drivkraften och eget ansvar. 

Ella Bohlin: Det här är en av de viktigaste utredningarna som regeringen har initierat. Vi tycker att 

staten behöver ta ett större ansvar i sjukvården, inte minst för jämlikhetens skull. Arbetet med 

standardiserade vårdförlopp och vårdprogram drivs systematiskt med hjälp av RCC Stockholm 

Gotland och det fungerar bra, men ännu bättre vore om delar av vården organiserades på ett annat 

sätt. 

Marie-Louise Forsberg: Arbetet med standardiserade vårdförlopp har satt fingret på vikten av 

implementering. I och med att vi är sju separata landsting i vår region, så krävs det att vi verkligen 

har en systematisk implementering. Alla säger ja, men sen när det kommer till verkstad, så orkar inte 

professionen alltid. I arbetet med nivåstrukturering fanns kunskapen och besluten, men det är svårt 

när det kommer till att professionen verkligen ska genomföra det. 



Anna Verdoes: I Västra Götalandsregionen har vi ett 30-tal regionala processägare för de olika 

cancerdiagnoserna och även lokala processledare ute på våra olika förvaltningar och 

omvårdnadsgrupper och andra nätverk. Vi har dialogmöten på RCC Väst eller på sjukhuset. På 

dialogmötena går vi igenom kunskapsunderlagen och ser vad det är som är nytt och vilka 

konsekvenser det får i det konkreta arbetet. 

Nina Fållbäck: Standardiserade vårdförlopp har varit framgångsrikt just för att skapa delaktighet och 

förståelse hos personalen. Det har verkligen blivit en viktig kugge i vardagen. Det är väldigt lätt att ta 

fram ett papper men det måste bli verkstad och då måste alla känna att de varit delaktiga i 

framtagandet. Jag tror att det kan vara ett sätt att jobba som vi kan använda oss av inom andra 

områden också. Det tar alltid tid att förändra arbetssätt, men att det också kom lite pengar som 

smörjmedel in i systemet tillsammans med det nya arbetssättet underlättade naturligtvis.  

Så vad är det för fel när vi inte får till implementeringen? 

Anna Verdoes: Ibland kan det vara bristande förankring i förvaltningsledningarna, men också brist på 

resurser. I Västra Götalandsregionen har vi ett så kallat ordnat införande både vad gäller 

kunskapsunderlag, nationella riktlinjer, nationella vårdprogram, nya metoder och nya läkemedel. Där 

görs en prioritering utifrån konsekvenserna och ibland innebär det att vissa förändringar får vänta. 

I paneldiskussionen kom det fram flera orsaker till varför nya metoder och ny kunskap inte alltid 

implementeras. En viktig faktor var just organisationen av vården, med 21 landsting som var och en 

ska ta beslut och genomföra förändringar på sitt eget sätt. Den nya regionbildningen var de flesta 

överens om var ett steg i rätt riktning. Nationella vårdprogram behöver också bli mer 

användarvänliga, så att de enkelt kan vara en del av vårdpersonalens vardag. Att kunna koppla 

journalen direkt till kvalitetsregister var en annan fråga som togs upp, så att man lättare kan samla 

kunskap om patienten. 

Patientrepresentanten Christina Salonen fick som avslutning ge sina synpunkter på diskussionen: 

- Jag är jätteglad för vårdprogram och kunskapsstöd som tagits fram! Men sen kommer en 

vardag, där vi behöver rehabilitering, psykosocialt stöd och uppföljning. Det hade jag gärna 

hört mer om.  

 

 

 


