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Uppdragshandling
Datum 2018-04-19
Diarienummer HS 2018-00156

Uppdragshandling regionuppdrag endometrios
Uppdragsgivare: Hälso- och sjukvårdsdirektören
Uppdragstagare: Ordförande Sektorsråd kvinnosjukvård
Handläggare: Nina Brandström
Syfte/förväntade effekter

Nationella riktlinjer syftar till att ge stöd och vägledning till hälso- och sjukvården
vid handläggning av kvinnor med endometrios. Förväntade effekter är en god
vård på lika villkor.
Uppdrags-/projektbeskrivning

Implementering1 Nationella riktlinjer endometrios.
Genom att:
 Ta fram en regional konsekvensbeskrivning som beskriver skillnaderna
mellan, och konsekvenserna av, de föreslagna riktlinjerna och dagens
situation i VGR.
 Planera och genomföra ett regionalt kunskapsseminarium tillsammans med
Socialstyrelsen maj 2018 med syfte att inhämta och lämna information som
underlag för fortsatta beslut på nationell och regional nivå.
 Utarbeta förslag på synpunkter till Socialstyrelsen på de preliminära riktlinjerna.
 Efter regionalt kunskapsseminarium utarbeta förslag på åtgärder för fortsatt
implementeringsarbete, s.k. Regionuppdrag. Slutversionen av riktlinjerna beräknas
komma efter årsskiftet 2019.
Bakgrund

Underutnyttjande av effektiva behandlingsmetoder och en ojämlik vård för kvinnor med
endometrios har medfört att Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer. Riktlinjerna ger
stöd till hälso- och sjukvården att prioritera insatser och åtgärder. Nationella riktlinjer för
endometrios kompletteras med Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för endometrios.
Arbetsorganisation

Arbetsgrupp utsedd av ordförande för Sektorsrådet för kvinnosjukvård.
Stödfunktion Från Koncernkontoret avdelning Data och analys: John Karlsson
Sundell och Mikael Kjerfve, och från enhet Kunskapsstöd somatik: Nina
Brandström.
Samband och gränsdragning till andra uppdrag och pågående arbete

Samtidigt och parallellt pågår regionuppdrag Nationella riktlinjer epilepsi och Nationella
riktlinjer psoriasis. Detta innebär möjligheter till samverkan och effektivt utnyttjande av
1

Behovsinventering, införande, användning, vidmakthållande.
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kompetens och resurser men innebär också en ökad belastning på Koncernkontorets
resurser.
Kommunikation

Socialstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsdirektören.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Medicinskt sektorsråd kvinnosjukvård (framtida Regionalt programområde
kvinnosjukdomar och förlossning.)
Patientförening för endometrios.
Förvaltnings- och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård.
Tidplan

2018: januari möte i Sthlm med Socialstyrelsen (SoS). Regional arbetsgrupp i VGR utses.
Mars - publicering remissversion av nationella riktlinjer. Maj - regionalt seminarium i Gbg
med beslutsfattare, politiker, profession region/kommun, patientföreningar i VGR och
Socialstyrelsen. Remissynpunkter till SoS 31 maj.
2019: slutversion nationella riktlinjer. Arbetsgrupp utses/sammankallas. Regionuppdrag
formuleras. 2019-2020: implementering Nationella riktlinjer endometrios.
Kostnader och finansiering

Uppdragstagare finansieras inom ramen för ordinarie tjänst. Omkostnader belastas
Avdelning kunskapsstöd. Omkostnader beräknas till ca 100 000 kr totalt för arbetet med
alla tre nationella riktlinjerna.
Form för beslut när uppdraget är klart

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Uppdraget fastställs ÅÅÅÅ-MM-DD

....................................................................................
Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Uppdraget skickas till uppdragstagare: ordförande för Sektorsråd kvinnosjukvård
joy.ellis@vgregion.se
För kännedom till: handläggare Koncernkontoret: john.sundell@vgregion.se,
mikael.kjerfve@vgregion.se, nina.brandstrom@vgregion.se

