
 

Cirkulärnr: 2000:22 

Diarienr: 2000/0342 

Handläggare: Ann Hedberg 

Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård 

Datum: 2000-02-08 

Mottagare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Äldreomsorg 

Omsorg- och handikappfrågor 

Sjukvård 

Rubrik: Nationella Riktlinjer 



 2000:22 
 
 
 
 
 

  

 
Sektionen för äldreomsorg och sjukvård  2000-02-08 
Ann Hedberg 

 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Äldreomsorg 
Omsorg- och handikappfrågor 
Sjukvård 
 

 

 

Nationella Riktlinjer 
Vad är nationella riktlinjer inom svensk hälso – och sjukvård ? 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för 
vård vid vissa kroniska sjukdomar som stöd för regionala/lokala vårdpro-
gram. För att kunna stärka patienternas möjligheter att få likvärdig kun-
skapsbaserad vård i hela landet skall nationella riktlinjer för god medicinsk 
praxis finnas för patientgrupper med svåra kroniska sjukdomar, som om de 
inte behandlas leder till varaktig invaliditet eller för tidig död. De patient-
grupper som i första hand skall komma ifråga är sådana, där det finns en 
tydlig diagnos och konsensus om behandlingsåtgärder. 

Innehåll och kunskapsbakgrund 

De nationella riktlinjerna skall baseras på aktuell forskning och samsyn som 
råder för sjukdomen och innehålla slutsatser och rekommendationer till   
adekvata och effektiva vårdinsatser. Riktlinjerna skall omfatta hela vårdked-
jan från prevention till eftervård och rehabilitering. Den bör också innehålla 
förslag på mätbara kvalitetsindikatorer.  

Målgrupper 

De nationella riktlinjerna omfattar tre delar med olika målgrupper. En vers-
ion utgör huvuddokument och är grundat på befintlig kunskap och  kompe-
tens. Målgruppen är de professionella personalkategorierna. En version riktar 
sig till huvudmännen och är en sammanfattning på huvuddokumentet En 
tredje version riktar sig till patienterna  och är informationsinriktat.  
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Förankring och implementering 

Riktlinjerna genomgår en bred förankringsprocess. Arbetsgruppens förslag 
revideras i en bred referensgrupp med företrädare för berörda organisationer 
ämnesområden och yrkesgrupper. Det reviderade förslaget utsänd på bred 
remiss till berörda organisationer, föreningar med flera. 

Vilka nationella riktlinjer finns? 

Publicerade nationella riktlinjer idag finns för: 

Diabetes mellitus 
Kranskärlssjukvård 
Stroke (publiceras under våren 2000) 

Dessa finns att läsa via Socialstyrelsens hemsida : www.sos.se/mars eller kan 
beställas från Socialstyrelsens kundtjänst tfn 08-760 58 95. 

Pågående arbete med nationella riktlinjer 

Följande arbetsgrupper är igång för framtagande av nationella riktlinjer vad 
gäller: 

Reumatiod artrit  
Höftfrakturer 
Cancersjuka 
Vård i livets slut 

Svenska Kommunförbundet är representerad i referensgrupper till samtliga  
nationella riktlinjer som utarbetas. 

Frågor med anledning av cirkuläret besvaras av Ann Hedberg, tfn 08-772 41 04, 
Gabriella Kollander–Fållby, tfn 08-772 43 40, sektionen för äldreomsorg och sjuk-
vård. 
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