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Uppdragsbeskrivning för Nationell 
arbetsgrupp - Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd Tarmsvikt   
Nationell arbetsgrupp (NAG) för tarmsvikt etableras i enlighet med den för 

landsting och regioner beslutade modellen om en sammanhållen struktur 

för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658). En del i regionernas nationella 

system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården innebär att ta fram 

kunskapsstöd. Syftet med kunskapsstödet är att öka jämlikheten, 

effektiviteten och kvaliteten i vården baserat på de behov och gap som 

identifierats av NPO.  

Arbetsprocessen för att utarbeta ett nationellt kliniskt kunskapsstöd följer 

den arbetsprocess som beskrivs i Huvudprocess för utarbetande av digitala 

Nationella kliniska kunskapsstöd.  

Nationella kliniska kunskapsstöd skrivs i det digitala författarverktyg som 

finns. Det nationella stödet, där exempelvis den Nationella redaktionen 

finns ger stöd i skrivprocessen. 

Uppdragsgivande programområde 

Mag- och tarmsjukdomar 

Kontaktpersoner 

Jan Lillienau: jan.lillienau@skane.se (NPO ordförande) 

Maria Dahlström Roos: maria.dahlstrom.roos@vgregion.se (NPO 

processledare) 
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Nationella arbetsgruppens uppdrag  

1. Motivering, behov och syfte  

Tarmsvikt är ett tillstånd när tarmens absorptionsförmåga är så pass 
reducerad att nutritions- och/eller vätskebehandling är nödvändig för att 
bibehålla hälsan. Tillståndet kan vara akut (typ 1), övergående (typ 2) eller 
kroniskt (typ 3). Behandlingen kan innebära allt från tillfällig oral 
substitution med näringstillskott till långvarig parenteral nutrition i 
hemmet och i yttersta fall visceral transplantation. 

Antalet patienter med tarmsvikt i Sverige är osäkert. De innefattar med 
variation över tid cirka 1000 individer där uppskattningsvis 300 är helt 
beroende av parenteral nutrition/vätska i hemmet.  De senare patienterna 
har stora eller mycket stora vårdbehov där internationell erfarenhet starkt 
talar för att samlade vårdinsatser med dedikerade kompetenscentrum som 
samarbetar med drabbade patienters ordinarie sjukvårdshemvist minskar 
morbiditet och mortalitet.  

På initiativ av NPO mag- och tarmsjukdomar har Socialstyrelsen inom 
ramen för Nationell högspecialiserad vård (NHV) utrett och nyligen utlyst 
möjligheten att ansöka om tillstånd för att bedriva viss vård vid tarmsvikt 
vid två vårdenheter i Sverige. 

NAG tarmsvikt utgör en fortsättning av NPO mag- och tarmsjukdomars plan 
för att förbättra vården för patienter med tarmsvikt.  

2. Mål  

Målet med NAG tarmsvikt är att efter behovsanalys skapa ett kliniskt 
kunskapsstöd för omhändertagande av patienter med tarmsvikt typ 2 och 3 
samt att göra en plan för nationell implementering och uppföljning. 
Kunskapsstödet ska underlätta och förbättra vården för patienter med 
tarmsvikt på alla vårdnivåer, ge jämlik vård och öka livslängden.  
 

3. Målgrupp för kliniskt kunskapsstöd 

Specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård. 
 
 
 
 



Nationellt system för kunskapsstyrning   Datum [XXX] 

Hälso- och sjukvård  

Nationellt programområde [XXX] 

 

3 

 
 

4. Metod och åtgärd 
 

Analys av vårdkvalitet och praxis nationellt och internationellt 
a. Genom att använda befintliga vårddata i regionernas system 

och ta fram underlag som kan belysa eventuella skillnader 
b. Hur ska vårddata registreras för att möjliggöra regionala 

jämförelser? 
 

Identifiera mätbara variabler för vårdkvalitet genom utveckling av 
indikatorer och framtagande av målnivåer 

c. Medverka till att utveckla ett nationellt kvalitetsregister för 
tarmsvikt som kan användas för uppföljning 
 

Identifiera och definiera typ av kliniskt kunskapsstöd  
 

Identifiera och definiera behov av kompetensutveckling 
d. Ta fram förslag på hur kompetensutveckling för 

specialistläkare, sjuksköterskor, dietister och team inom 
området kan säkras på nationell nivå. 
 

Identifiera kunskapsluckor och behov av forskning 
e. Beskriva nya framtida potentiella behandlingsalternativ. 
f. Föreslå inom vilken tid kunskapsstödet sannolikt behöver 

uppdateras 
 
Överväga behov av sjukvårdsregional eller regional högspecialisering.  
 
Planera för nationell förankring och implementering 

 
Uppskatta resursåtgång vid implementering av det framtagna 
kunskapsstödet ur ett sjukvårds-och hälsoekonomisk perspektiv. Exempel: 

g. Vilka metoder eller behandlingar ska eller ska INTE 
användas? 

h. Ändrat behov av slutenvård? 
i. Kostnad för läkemedel? 
j. Sjukskrivningstal? 

En konsekvensbeskrivning skall tas fram för förslagen 
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Tidsplan och leveranser 

Arbetsprocessen följer den som är beskriven i Huvudprocess för 
utarbetande av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd. 

 

Nomineringsförfarande höst/vinter 2022 
Start av NAG tidigt 2023 
Första delrapport i november 2023 
Slutrapport april 2024 
 

Kompetensbeskrivning 

o Arbetsterapeut 

o Dietist 

o Patient- och närstående representant 

o Representant kvalitetsregister 

o Representant kommunal hälso-och sjukvård 

o Sjuksköterska 

o Specialist läkare 
o Allmän medicin 
o Anestesi (adjungerad) 
o Gastroenterolog 
o Kirurg 
o Kärlkirurg (adjungerad) 

 
 

Resursuppskattning 

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 20 procents 

arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter 



Nationellt system för kunskapsstyrning   Datum [XXX] 

Hälso- och sjukvård  

Nationellt programområde [XXX] 

 

5 

Varje ledamots engagemang i den nationella arbetsgruppen resurssätts 
regionalt. 
Lokal och förtäring för upp till 4 heldagsmöten 2023-2024 bekostas av 
västra sjukvårdsregionen liksom processtöd. Stödfunktioner tillgodoses via 
det värdskap som ligger inom västra sjukvårdsregionen. 
 

Samarbete 

Arbetsgrupperna har regelbundna avstämningar med och rapporterar sitt arbete 

direkt till ansvarigt NPO.  

 

Ansvarsfördelning NPO och NAG 

• NPO tillsätter arbetsgrupper  

• 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. Arbetsgruppen 

ska ha en kontinuerlig dialog med NPO 

• NAG rapporterar arbetet direkt till NPO 

• NPO beslutar när kunskapsstödet och konsekvensbeskrivning är 

klara för remiss  

• NPO beslutar när kunskapsstödet är klart att 

publicering/beslutsprocess 

• NPO är ansvarig för kunskapsstödets förvaltning. 

 


