
Så kan ett nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården 
medverka till en mer jämlik och säker sjukvård i Sverige! 

Konferensen vänder sig till: 
Alla intresserade av arbetet med kunskapsstöd i primärvården – deltagare i ämnesgrupper för  
primärvård, deltagare i landsting/regioners lokala nätverk för kunskapsstödet, sjukvårdsregionala  
kontakter/samordnare, nationellt programråd primärvård och deltagare i berörda professionsföreningar. 

Syfte: 
Skapa en mötesplats där vi tillsammans utvecklar det nationella kliniska kunskapsstödet samt lär av 
varandra hur kunskapsstödet lokalt anpassas och blir användarvänligt och tillgängligt. 

Konferensen kommer bland annat att belysa:
• Presentation av det nya nationella kunskapsstödet Primärvård
• Hur skapar landstingen/regionerna lokala tillägg så att kunskapsstöden fungerar lokalt?
• Lokala tillägg kommer att tydliggöra vad som kommer att göras i primärvård och inom

specialiserad vård, utmaningar och erfarenheter från det arbetet.
• Vad behövs för att kunskapsstöden ska bli använda?
• Hur ska kunskapsstöden i en framtid integreras i kommande digitala vårdmiljöer och

patientinformationssystem?

Arrangörer
Allmänläkarkonsult Region Skåne, Resursgrupp Allmänmedicin Södra Regionvårdsnämnden,  
Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM.
Medarrangörer:  
Nationellt Programråd Primärvård och Projekt Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd Primärvård SKL.

Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri, men vid utebliven avbokning två veckor före konferensen debiteras 1000 kr.

Anmälan:
För anmälan och senaste program: www.skane.se/ako 
Vid frågor mejla: ako@skane.se 

Välkommen till den första 
nationella konferensen om 

KLINISKT  
KUNSKAPSSTÖD  
FÖR PRIMÄRVÅRDEN
13–14 december 2017 
Quality Hotel View, Hyllie, Malmö



Onsdag 13 december
13.00 Välkommen

Våra nya redskap för kunskapsbaserad och jämlik vård (13.15–15.20)
13.15 Om Kunskapsstödet – vad är det? (Therese Eklöv och Staffan Ekedahl)
14.15 Om Primärvårdskvalitet för uppföljning (Ulrika Elmroth) 
14.30  Kaffe 
15.00 Hur används kunskapsstöd idag? Interaktiv probleminventering

Huvudmännens och akademins roll i kunskapsstöden (15.20–17.15)
15.20 Framtidens sjukvård har fokus på primärvården (Anna Nergårdh och Emma Spak)
16.00 En reflektion från Akademin kring kliniska kunskapsstöd (Anna Nager)
16.20  Kunskapsstöd – vad är positivt? Vad behöver utvecklas?  

(Panel med Akademi, professionsföreningar och dagens föreläsare)
17.00 Kort sammanfattning av dagen 
19.00  Middag 

Torsdag 14 december
 Vår roll i det nationella kunskapsstödet (8.30–13.20) 
8.30  Om hur man gör nationella kunskapsstöd – Exempel på kunskapsstödsarbete 

från landsting/regioner (Ämnesgrupper och lokala redaktionsgrupper)
9.30  Kaffe
10.00  Parallella seminarier (två omgångar om 55 minuter vardera) 

1. Hur mäter vi effekten av kunskapsstöd? Om Primärvårdskvalitet
2. Hur integreras kunskapsstöd i nya journalsystem – Om integrerade

IT-möjligheter och hur vi kan styra upp dem
3. Workshop: Lokalt arbete med ämnesgrupper och lokala anpassningstexter,

praktiskt arbete utgående från deltagarnas egna frågor och erfarenheter.
4. Hur använda kunskapsstödet i praktiken?
5. Vad krävs av kunskapsstödet ur ett omvårdnads- och rehabiliteringsperspektiv?
6. Hur fungerar det nationella kunskapsstödet ihop med landstingens övriga

förbättringsarbeten?
12.00 Lunch

Kunskapsstödets roll i framtiden (13.00–15.00) 
13.00 Landstingens roll i kunskapsstödet – Fixar man vad man har lovat? (Marie Lawrence) 
13.20 Nationellt kunskapsstöd (Sofia Wallström) 
14.00 Paus
14.10  Visioner inför framtiden – hur når vi med hjälp av kunskapsstöden en mer jämlik  

och säker sjukvård i Sverige? Korta reflektioner från medverkande i konferensen.
14.55  Sammanfattning av konferensen (Framgångar och svårigheter – tankar från seminarierna)
15.00  Kaffe innan avfärd

Medverkande
Therese Eklöv, projektledare Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård SKL
Staffan Ekedahl, medicinskt ansvarig Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård SKL
Ulrika Elmroth, projektledare för primärvårdskvalitet
Anna Nergårdh, utredare Samordnad utveckling för god och nära vård
Emma Spak, samordnare nära vård, SKL
Anna Nager, vetenskaplig sekreterare SFAM
Marie Lawrence, Samverkan för kunskapsstyrning, SKL
Sofia Wallström, utredare Nationellt kunskapsstöd

(Vi bjuder på lunch kl 12.00!)




