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Uppdragsbeskrivning Nationell arbetsgrupp för urineringsbesvär 
även kallat vattenkastningsbesvär (LUTS). 

Nationella arbetsgrupper (NAG) etableras i enlighet med den för landsting och regioner 
beslutade modellen om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658). 
Nationella arbetsgrupper kan vara stående/fasta eller ha ett tidsbegränsat uppdrag. I bilaga 
1. Generisk uppdragsbeskrivning finns information om det generella uppdraget, styrande 
principer, sammansättning och kompetens samt ansvarsfördelning för nationella 

arbetsgrupper utsedda av nationella programområden.   

Uppdragsgivande programområde 

NPO njur- och urinvägssjukdomar ger uppdraget till arbetsgruppen och kontaktperson, 

ordförande, Andreas Jonsson och processledare, Anna-Karin Larsson. 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  

Nationella arbetsgruppen ansvarar för att ta fram ett nationellt kliniskt kunskapsstöd för 

vattenkastningsbesvär (LUTS). I första skedet kommer uppdraget i huvudsak utgå från 

primärvårdsperspektivet för att senare även innefatta urologisk specialistvård. 

I arbetsgruppens uppdrag ingår följande: 

▪ Omvärldsbevakning  

▪ Identifiera behov av kunskapsstöd samt kompetensutveckling 

▪ Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning 

▪ Utarbeta kunskapsstöd som underlag för huvudmännens prioriteringar och för 

användning i patientmötet (t.ex. vård- och behandlingsrekommendationer) 

▪ Undersöka möjligheterna till att ta fram beskrivningar av personcentrerat  och 

sammanhållet vårdförlopp 

▪ Undersöka möjligheterna till att nationella kvalitetsregister utvecklas och används 

för uppföljning och i förbättringsarbete  

▪ Utveckla indikatorer och målnivåer samt framtagande av processer för löpande 

utvärdering 

▪ Medverka i arbete med nationell och regional nivåstrukturering  

▪ Medverka till utvärdering av medicinska metoder samt bidra i arbetet med ordnat 

införande/ordnad utfasning av medicinska metoder  

▪ Bidra med underlag för prioriteringar inför statliga satsningar 

▪ Väga in etiska och hälsoekonomiska aspekter i processen 
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Tidsplan och leveranser 

Den initiala tidsramen för uppdraget planeras till 3 år och innehåller tre delar; ett inledande 
arbete att skapa arbetsgruppen, att identifiera kunskapsunderlag för ett nationellt 
vårdprogram och slutligen att upprätta ett nationellt vårdprogram. Uppdatering av 
vårdprogrammet planeras därefter ske var 5:e år. 

Kompetensbeskrivning 

Var god se bilaga 2 . 

Resursuppskattning 

Uppskattat antal ledamöter för insatsen motsvarar 8-10 ledamöter, varav 1 är 

patientföreträdare och vi beräknar att 10% av heltid behövs för arbetet. Vidare beräknar vi 

att ordförande behöver 20% av heltid.  

Nomineringsprocess 

Nominering sker enligt fastställd rutin ”Nomineringsprocess för ledamöter och ordförande 
och nomineringsunderlag”. 

Respektive ledamot i NPO/NSG nominerar ledamöter från sin sjukvårdsregion utifrån 
identifierade kompetenser. NPO/NSG representant säkerställer att den nominerade har 
genomgått processen för nominering som gäller i respektive sjukvårdsregion. Även 
professionsföreningarna ska ges möjlighet att nominera till NAG i enlighet med 
överenskommelser med dessa, se Projektplatsen. NPO/NSG sätter samman samt beslutar 

om ledamöter i NAG utifrån inkomna nomineringar samt utser ordföranden. Beslutade 
ledamöter meddelas till stödfunktionen. 

NAG kan om behov uppstår föreslå NPO/NSG att NAG kompletteras med ytterligare 

kompetenser. Nomineringsförfarandet sker då enligt samma process som ovan. 
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Bilaga 1. Generisk uppdragsbeskrivning 

Grundläggande uppdrag 

Nationella Programområden (NPO) prioriterar och föreslår nationella arbetsgrupper på 
områden där nationell samverkan är av stor betydelse för att åstadkomma en mer jämlik och 
kunskapsbaserad vård.  

Tillsättning av Nationella arbetsgrupper utgår från följande styrprinciper fastställda av 
styrgruppen: 

• Styrgruppen beslutar endast om NPO 

• Respektive NPO bedömer och prioriterar nationella arbetsgrupper utifrån 

behovsinventering och gapanalys (identifierade och förankrade nationella 

förbättringsområden för att minska skillnader och variationer i hälso- och sjukvården) 

• Arbetsgrupperna ska ses över årligen av respektive NPO och även redovisas i årliga 

verksamhetsplaner. Styrgruppen tar del av verksamhetsplaner för att få en översikt 

över antal och resursåtgång 

• Ingen verksamhetsbudget (annat än efter prioritering) 

• Aktiviteten baseras på faktiskt utvecklingsvilja i hälso- och sjukvårdssystemet 

Samtliga arbetsgrupper ska bidra till att vården i det aktuella området möter dimensionerna 
i God vård (kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik, tillgänglig). Vidare ska 
arbetet ske i enlighet med de riktlinjer, rutiner och metoder som finns inom det 

sammanhållna systemet för kunskapsstyrning. Arbetsgrupperna har regelbundna 
avstämningar med och rapporterar sitt arbete direkt till NPO.  

Sammansättning och kompetens 

Vid tillsättning av nationella arbetsgrupper ska NPO utifrån uppdragets karaktär och 
frågeställning/problem bedöma behov av kompetens och sammansättning för att kunna 
tillgodose alla perspektiv samt utförande av uppdrag. Nationella arbetsgrupper bemannas i 
första hand av experter från sjukvårdsregionerna med ett uppdrag och mandat att företräda 
regionen inom det aktuella ämnes/kunskapsområdet. Arbetsgruppens sammansättning bör 
spegla nyckelkompetenser och vårdnivåer inom området. Utifrån frågeställning kan även 
företrädare för berörda kvalitetsregister, patientföreningar och vårdprogram vara relevant.  

Ansvarsfördelning NPO och NAG 

• NPO tillsätter arbetsgrupper (stående eller med tidsbegränsat uppdrag) utifrån 

befintlig resursram (processtöd kopplat till värdskapet) 

• NPO ansvarar för att rutinen för att utse experter tillämpas och använder checklista 

och mall för nominering 

• NPO utser ordförande för arbetsgruppen 

• NPO leder och följer upp arbetet i arbetsgrupperna 

• NAG rapporterar arbetet direkt till NPO 


