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Svar på revisionsrapport "Kunskapsstyrning i primärvården" 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ser att det finns stora vinster att tillgodose att aktuell kunskap 
används av samtlig personal inom primärvården.  

I regionstyrelsens process för att säkerställa att arbetet med implementering av systemet för 
kunskapsstyrning genomförs och följs upp har Vårdvalet här är en viktig funktion menar 
nämnden.  

Nämnden framhåller även med tillfredsställelse att arbetet med att implementera systemet för 
kunskapsstyrning nu är långt framskridet inom regionen. Arbetet beskrivs nedan. Utifrån att 
regionen tidigare utgått till största del från riktlinjen för kvalitetssäkrade vårdprocesser så har 
nu strukturen för att införa systemet för kunskapsstyrning börja ta form på allvar.  

Inom primärvården har arbetet med att utveckla de kliniska kunskapsstöden fortskridit, till 
stöd för att ta emot dem har ett primärvårdsråd bildats. När det gäller 
kvalitetssäkringsprocessen så framskrider arbetet med Primärvårdskvalitet.  

Inom kort kommer beslut att tas hur de 24 nationella programområdena ska passas in i 
regionens struktur. Lokala programområden kommer bildas. Samverkan med kommunerna 
pågår i det arbetet.  

Nämnden vill även framhålla att regionen har behandlingslinjer som aktuella 
kunskapsunderlag. Vid framtagande av dessa finns representanter från aktuella verksamheter. 
De kunskapsunderlag som inkommer till regionen vägs i förhållande till aktuella 
behandlingslinjer för att få ett lokalt anpassat kunskapsunderlag. 

I regionens analysplan finns en grupp som sammanställer data utifrån Öppna 
jämförelser/Vården i siffror. Dessa data är direkt knutna till vissa kvalitetsmått som knyts an 
till kunskapsstyrning. Förutom det så framskrider arbetet med att införa primärvårdskvalitet 
som en del i uppföljning och analys.  

Inom Kvalitet- och patientsäkerhet pågår arbetet med att tydliggöra ledningssystem för 
kvalitetsarbete som en del i att säkra det systematiska kvalitetsarbetet.  

Det har tagits fram ett underlag för att bereda de nationella riktlinjerna. I ett nära samarbete på 
sjukvårdsregional nivå följs processen med införandet av nya riktlinjer från socialstyrelsen 
och vårdförlopp från SKR. På så sätt kan regionen vara väl förberedd när det blir aktuellt. I 
dagsläget så har vi ett antal nya vårdprocesser som bereds inom verksamheterna i primärvård 
och specialistvård. 

Inom Kvalitet- och patientsäkerhet har en regional samordnare anställts, dennes funktion har 
en övergripande regional funktion när det gäller systemet för kunskapsstyrning inom Region 
Västernorrland. Samordnarens funktion har en samordnande och stödjande roll och uppdrag 
på samtliga nivåer och i samverkan med skilda funktioner inom Region Västernorrland och 
även på sjukvårdregional och nationell nivå. 

Slutligen vill nämnden framhålla den årliga patientsäkerhetsberättelsen som en viktig länk när 
det gäller att från politiskt håll ta del av arbetet med att följa effekten när det gäller införandet 
av systemet för kunskapsstyrning inom samtliga förvaltningar. 
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