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Lokalt programområde, hjärt- 
kärlsjukdomar, Region Norrbotten 

Syfte:  

Lokal programområde (LPO) är ett lokalt organ för den nationella 

kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård. LPO hjärta- kärlsjukdomar ska 

verka för att sjukvården ska leverera en kunskapsbaserad, personcentrerad, 

jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet inom kunskapsområdet i hela 

Region Norrbotten. 

 

Uppdrag:  

 Leda och samordna kunskapsstyrningen inom hjärt- och 

kärlsjukdomar i Region Norrbotten 

 Följa upp och analysera relevanta indikatorer och resultatmått  

 Arbeta med lokala anpassningar av kunskapsstöd, t ex nationella 

riktlinjer, behandlingsrekommendationer, nationella kliniska 

kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp  

 Utveckla användandet av relevanta nationella kvalitetsregister i 

Region Norrbotten 

 Utse lokala arbetsgrupper (LAG) inom de områden LPO och Region 

Norrbottens kunskapsstyrningsråd anser det vara relevant  

 Samordna ordnat införande/utfasning av läkemedel/behandlingar 

 Nivåstrukturera vård inom hjärt- kärlsjukdomar i Region Norrbotten 

 Bevaka insatsområden som identifierats på nationell, regional och 

lokal nivå 

 Ansvara för att remisser besvaras 

 

 

Sammansättning:  

VC/MLA KC hjärtsjukvård, Sunderby sjukhus ordförande 

Kärlkirurg, Sunderby sjukhus ledamot 

ALK hjärta och cirkulation, primärvården ledamot 

Representant Kalix/Piteå sjukhus ledamot 

Representant Kiruna/Gällivare sjukhus ledamot 

Kommunrepresentant ledamot 

Patientrepresentant ledamot 

Representant från läkemedelskommittén ledamot 

LPO kan välja att adjungera representanter för särskilda yrkesgrupper, andra 

grupper/instanser eller personer med särskild kompetens till enstaka möten 

eller över längre tid. 

 

 



 2 

 

 

 
 

Arbetsformer: 

LPO ska ha korta regelbundna avstämningsmöten, samt vid behov längre 

möten. LPO ska fastslå plan för mötesstruktur, kommunikationsstruktur och 

övriga aktiviteter minst årligen, samt revidera denna vid behov. 

 

LPO delegerar arbetsuppgifter till LAG eller enskilda personer. Dessa ska 

återrapportera till LPO inom överenskommen tid. 

 

LPO:s arbete ska dokumenteras skriftligt. Dokumentationen ska göras 

lättillgänglig både för Region Norrbottens egna verksamheter och 

allmänheten.  

 

LPO samverkar med andra nivåer/grupper inom kunskapsstyrningen och 

andra relevanta instanser. 

 

LPO får sitt uppdrag från och återrapporterar till kunskapsstyrningsrådet och 

till det regionala programområdet (RPO). LPO representeras i RPO av sin 

ordförande. 

 

Lokala arbetsgrupper 

Uppdrag:  

Lokala arbetsgrupper (LAG) får sitt uppdrag från LPO. LAG ska leda 

implementeringsarbetet av kunskapsstyrningen genom att göra lokala 

anpassningar av relevanta dokument, samt stötta verksamheterna i den 

praktiska implementeringen av kunskapsstyrningen. LAG ska även följa upp 

implementeringen genom relevanta indikatorer och resultatmått. 

 

LPO kan delegera andra uppgifter, t ex besvara remisser, utveckla 

användandet av kvalitetsregister, genomföra gap- och konsekvensanalyser 

etc, till LAG. 

 

Sammansättning:  

LPO och kunskapsstyrningsrådet beslutar i samråd vilka LAG som ska 

tillsättas. LAG kan vara tillfälliga eller permanenta. LPO utser representanter 

till LAG, jämte ordförande för grupperna. Det ska finnas representant för 

den specialiserade slutenvården, primärvården och patienter i alla LAG. 

Vidare ska LAG vara multiprofessionella. Även geografisk spridning och 

medverkan från andra aktörer, t ex kommunerna, ska beaktas. 

 

Arbetsformer:  

LAG ska årligen fastslå plan för mötesstruktur, arbetsformer, struktur för 

övrig kommunikation och aktiviteter baserat på uppdraget från LPO. Planen 

ska revideras vid behov. LAG samverkar vid behov med andra grupper inom 

kunskapsstyrningen och andra relevanta instanser. 

 

LAG:s arbete ska dokumenteras skriftligt. 


