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Uppdragsbeskrivning Nationell arbetsgrupp för uppföljning 

efter covid-19  

Nationell arbetsgrupp för uppföljning efter covid-19 etableras i enlighet med den för 

regioner beslutade modellen om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 

15/06658).  

Nationella arbetsgrupper kan vara stående/fasta eller ha ett tidsbegränsat uppdrag.  

Behovet av att etablera en nationell arbetsgrupp har identifierats i det riktade 

samverkansarbete som skett under slutet av maj – början av juni 2020 mellan det 

nationella systemet för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen. En behovsanalys har 

genomförts för att ringa in om behov av stöd finns då det rör uppföljning hos patienter 

efter covid-19. I behovsinventeringen har dialog genomförts med hjälp av 

dialogmöten med representanter från totalt 11 nationella programområden. 

• Nationellt primärvårdsråd 

• NPO Akut vård  

• NPO Barn och ungdomars hälsa 

• NPO Hjärt- och kärlsjukdomar 

• NPO Infektionssjukdomar 

• NPO Lung- och allergisjukdomar 

• NPO Nervsystemets sjukdomar 

• NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation 

• NPO Psykisk hälsa 

• NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin  

• NPO Äldres hälsa 

 

I behovsinventeringen sågs ett tydligt behov av samordning av arbetet med 

uppföljning av patienter med covid-19 i olika delar av vårdkedjan. Det finns ett behov 

av en nationell arena, en nationell arbetsgrupp, för att samlas multidisciplinärt och 

multiprofessionellt för att lära av varandra och utarbeta strategier kring hur man ska 

följa upp patienter med covid-19.  

Uppdragsgivande programområde 

Arbetsgruppen bör placeras under ett av ovan listade nationella programområden. 

Det finns ingen nationell samverkansgrupp (NSG) där uppdraget känns givet. NSG för 

uppföljning och analys avser inte att arbeta med den patientnära uppföljningen som är 

avsikten med den föreslagna arbetsgruppen. Uppdraget passar inte heller att ligga på 

en myndighet då arbetsgruppen behöver luta sig mot kunskapsstyrningssystemets 

struktur, kompetens och arbetssätt. 



 

    

    

   
 

 

 

 

Nationella arbetsgruppens uppdrag  

Utifrån den behovsanalys som genomförts ses ett behov av tillsättande av en tillfällig 

arbetsgrupp som kan bli den arena som behövs för att kunna ta ett samlat grepp om 

frågan om uppföljningen av patienter efter covid-19. Behovsanalysen visar att 

uppföljning ofta kommer att behöva ske inom ramen för flera yrkesprofessioner 

(inklusive hälsoprofessionerna) och vårdnivåer. Det är därför av stor vikt att alla 

perspektiv finns representerade i arbetsgruppen, t.ex. primärvårds- och kommunalt 

perspektiv. Även patientperspektivet ska beaktas.  

 

Arbetet ska även fortsättningsvis ske i nära samarbete mellan Nationellt system för 

kunskapsstyrning och Socialstyrelsen. De kunskapsstöd som arbetsgruppen 

identifierar att det finns behov av tas fram av Socialstyrelsen i enlighet med 

Socialstyrelsens process för skyndsamt framtagande av kunskapsstöd under covid-19 

pandemin. Nationellt system för kunskapsstyrning stödjer sedan införandet av 

framtagna kunskapsstöd. 

Arbetsgruppens uppdrag är att genomföra: 

▪ Omvärldsbevakning inom området uppföljning efter covid-19  

▪ Identifiera behov av kunskapsstöd samt kompetensutveckling 

▪ Bistå med expertis till Socialstyrelsen vid framtagande av kunskapsstöd 

som underlag för huvudmännens prioriteringar och för användning i 

patientmötet (t.ex. processtöd och vård- och 

behandlingsrekommendationer) 

▪ Ta fram beskrivningar av vårdprocesser som vid behov sträcker sig över 

flera vårdprofessioner och vårdnivåer 

Arbetet ska redan från start genomsyras av reflektion över förutsättningar för 

införande i lokala kontexter och att olika professioner och vårdnivåers erfarenheter 

och perspektiv tas till vara. 

Tidsplan och leveranser 

Arbetsgruppen etableras omgående och har ett uppdrag fram till och med den 31 dec 

2020. Vid behov kan uppdraget förlängas. Delleveranser kommer ges löpande och 

skyndsamt.  

Vid uppstart genomför gruppen en konkretisering av uppdraget samt en aktivitets- och 

leveransplan, se figur 1. Planeringen stäms av med uppdragsgivande NPO och utsedda 

representanter från Socialstyrelsen..  

  



 

    

    

   
 

 

 

 

 

Fig. 1. Enkel skiss över aktiviteter. av stöd 

Kompetensbeskrivning 

Arbetsgruppen ska utifrån dess uppdrag ha en multiprofessionell sammansättning med 

representation, alternativt nominerad ämnesexpert, av två personer från respektive 

NPO som finns listade nedan. Alla sjukvårdsregioner ska vara representerade och i 

sammansättningen bör olika aspekter beaktas och om aktuellt representeras, 

exempelvis slutenvård-öppenvård, glesbygd-storstad, kön m.m.  

I arbetsgruppen ingår:  

• Representant eller nominerad sakkunnig från berörda NPO: 

- Nationellt primärvårdsråd 

- NPO Infektionssjukdomar 

- NPO Lung- och allergisjukdomar 

- NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 

o Omfattning: Två personer från respektive NPO 

Följande kompetenser/områden är viktiga: 

- Läkare från relevanta specialiteter, inklusive allmänmedicin 

- Omvårdnad 

- Fysioterapeut/arbetsterapeut 

- Alla delar av vårdkedjan (samtliga kompetenser för vårdkedjan som är 

aktuell ska vara täckta) 

 



 

    

    

   
 

 

 

 

• Patient-/närståenderepresentanter. Förslagsvis kan representanter från något av 

följande områden tillfrågas:  

- Infektionssjukdomar 

- Lungsjukdomar 

• Utredare från Socialstyrelsen med kompetens i att ta fram kunskapsstöd, 

förslagsvis någon med god insyn i de stöd som tagits fram av myndigheten 

kring rehabilitering vid covid-19. 

Nationellt systemet för kunskapsstyrning bistår med generellt stöd i arbetsprocessen, 

stöd till patientmedverkan och vissa övergripande kommunikativa insatser. 

Resursuppskattning 

Tidsåtgången varierar över tid beroende på i vilken fas som arbetet befinner sig i.  

För frågor rörande ersättning hänvisas till de rutiner som finns för respektive 

sjukvårdsregion. Patient- och närståenderepresentanter samt utsedda från kommuner 

ersätts enligt fastställda ersättningsbelopp. 

Nomineringsprocess 

Gruppen behöver tillsättas omgående. Nomineringsprocessen behöver därför ske i 

särskild ordning. 

Uppdragsgivande NPO efterfrågar ledamöter från de angivna NPO:erna utifrån 

identifierade kompetenser. För godkänd nominering ska nominerad person erhållit 

godkännande från arbetsgivare och jävsdeklaration skall vara ifylld/godkänd enligt 

rutin i respektive sjukvårdsregion.  

Nomineringen ska innehålla namn, kontaktuppgifter, yrke, arbetsplats och kort 

motivering. 

Uppdragsgivande NPO beslutar om ledamöter i arbetsgruppen utifrån inkomna 

nomineringar samt utser ordförande. Socialstyrelsen tillsätter processtöd. 

Ansvarsfördelning NPO, arbetsgrupp och Socialstyrelsen 

• Uppdragsgivande NPO tillsätter arbetsgruppen  

• Uppdragsgivande NPO ansvarar för att utse ledamöter i enlighet med 

uppdragsbeskrivningen 

• Uppdragsgivande NPO utser ordförande för arbetsgruppen 

• Uppdragsgivande NPO leder och följer upp arbetet i arbetsgruppen 

tillsammans med utsedda representanter från Socialstyrelsen. Arbetsgruppen 

ska ha en kontinuerlig dialog med uppdragsgivande NPO. 

• Arbetsgruppen ansvarar för de delar av uppdraget som finns i punktlistan 

under rubriken Arbetsgruppens uppdrag. 

• Socialstyrelsen tar vid behov fram kunskapsstöd enligt utarbetad arbetsprocess 

för att ta fram kunskapsunderlag skyndsamt under covid-19-pandemin. 



 

    

    

   
 

 

 

 

Processen innefattar rutin för remissförfarande bl.a. till uppdragsgivande NPO 

m.fl. 

• Uppdragsgivande NPO har ett ansvar för att vid behov bistå regioner i 

införande av eventuella vårdprocesser och kunskapsstöd, tillsammans med 

andra berörda grupperingar inom Nationellt system för kunskapsstyrning. 


