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Inledning  
Denna rutin vänder sig till personer som handlägger, d.v.s. nominerar, producerar, reviderar, 

expedierar och publicerar, styrande dokument inom hälso- och sjukvård i Västra Götalands-

regionen (VGR).  

Styrande dokument som gäller samverkan mellan Västra Götalands kommuner och VGR 

handläggs enligt särskild ordning. Se Vårdsamverkan Västra Götaland och ”Riktlinje för 

gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i Västra Götaland och 

Västra Götalandsregionen”. 

Denna rutin utgår från Regional rutin - Sammanhållen struktur för styrande dokument, samt 

Ärendehandbok - riktlinje för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen och ersätter 

tidigare ”Anvisning för styrande dokument inom hälso- och sjukvård HS 2019–00059”. 

Kriterier för ett styrande dokument inom 
hälso- och sjukvård 
Första kriteriet är obligatoriskt. 

1. Regionövergripande, det vill säga berör vård som bedrivs på flera utbudspunkter i 

regionen eller på annat sätt berör flera vårdaktörer. 

2. Informationen i dokumentet saknas i annat lättillgängligt evidensbaserat och av 

regionen antagen handling eller befintligt regionalt styrande dokument inom hälso- och 

sjukvård 

3. Hög angelägenhetsgrad genom något av nedanstående 

a. Hög incidens eller prevalens 

b. Stor individnytta 

c. Stor samhällsnytta 

4. Stor variation i praxis inom regionen eller avsaknad av konsensus 

5. Stor variation mellan evidens och praxis inom regionen eller mellan VGR och andra 

regioner eller andra väsentliga kvalitetsbrister 

Dokumenttyper och dess beslutsfattare 
Styrande dokument inom hälso- och sjukvård bidrar till kunskapsbaserad, högkvalitativ och 

jämlik vård och är ett stöd vid ledning och styrning av vården.  

Innan beslut fattas om ett styrande dokument inom hälso- och sjukvård genomgår innehållet 

en strukturerad gransknings- och bedömningsprocess vilket säkerställer innehållets kvalitet.  

De vanligaste dokumenttyperna för regionala styrande dokument inom hälso- och sjukvård, 

är Regional rutin, Regional medicinsk riktlinje (RMR), Regional riktlinje, och Plan.  

https://www.vardsamverkan.se/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs7847-355747063-4/surrogate/Regional%20rutin%20Sammanh%c3%a5llen%20struktur%20f%c3%b6r%20styrande%20dokument.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34946/%C3%84rendehandboken.pdf?a=false&guest=true
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Regional rutin 
Regional rutin beskriver ett praktiskt tillvägagångssätt för hur en definierad aktivitet ska 

genomföras, i vilken ordning och av vilka.  

Beslut fattas av funktioner/personer med mandat att fatta beslut inom rutinens ämnesområde. 

Regional medicinsk riktlinje (RMR) 
Regional medicinsk riktlinje baseras på evidensbaserad kunskap eller konsensus om bästa 

diagnostik och behandling, nationella rekommendationer, föreskrifter och lagar. Regional 

medicinsk riktlinje anger den regionala standarden på vård och behandling i regionen.  

Regional medicinsk riktlinje är ett kunskapsstöd i den kliniska vardagen. Den medicinska 

riktlinjen är styrande avseende diagnostik och behandling för en viss patientgrupp. För 

diagnostik och behandling av den enskilda patienten är riktlinjen en rekommendation då det 

kan finnas skäl att välja annan behandlingsinriktning, till exempel vid samsjuklighet. 

Medicinsk riktlinje tydliggör ansvarsfördelning inom och mellan medicinska discipliner 

samt mellan vårdnivåer. 

Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller tjänsteperson med utpekat ansvar i hälso- 

och sjukvårdsstyrelsens delegeringsordning1. 

Regional riktlinje  
Regional riktlinje ger beslutsfattare vägledning gällande organisering, resurssättning, kom-

petens- och kvalitetssäkring av vården och regiongemensam vårdadministration. Regional 

riktlinje utgår ofta från mål i ett politiskt måldokument. 

Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller tjänsteperson med utpekat ansvar i hälso- 

och sjukvårdsstyrelsens delegeringsordning. 

Plan  
Regional Plan syftar till att uppnå en god och jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen 

vid större oönskad variation mellan mål och nuläge. En Plan anger vad som ska göras, vem 

som ansvarar för att genomföra åtgärderna och innehåller en definierad tidsram samt upp-

följningsmål.  

Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Råd och stöd vid framtagande 
Koncernkontorets ärendesamordningsgrupp och Koncernkontorets medicinska redaktion 

fungerar som expertstöd i frågor avseende kvalitet, framtagandeprocess och 

helhetsperspektiv.  

 

 

1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen se Delegeringsordning för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/dokument--och-arendehantering/politik-och-arendehantering/koncernstabsberedningen/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/medicinskredaktion/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/halso--och-sjukvardsstyrelsen/
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Redaktionen och ärendesamordningsgruppen ger råd om lämplig dokumenttyp, ger 

redaktionella förslag, bistår vid bedömning av regionala konsekvenser och finns till hands 

för frågor under berednings- och beslutsprocessen samt bistår så att dokumentet blir 

handlagt och beslutat enligt fastställd ordning. Kontakta gärna Koncernkontorets medicinska 

redaktion för råd och stöd inför och under framtagandet av det styrande dokumentet, 

medicinsk.redaktion@vgregion.se  

Diarieföra 
Relevanta handlingar diarieförs. Ärendet ska kunna följas över tid. Se Manual Public 360° 

för rollen handläggare och Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Kontakta Koncernkontorets ärendesamordningsgrupp eller Koncernkontorets Diarium 

koncernkontoret.diarium@vgregion.se, vid frågor. 

Mallar  
Mall enlig regionens dokumentstandard används vid framtagande av styrande dokument 

inom hälso- och sjukvård. Mallarna följer lagkrav om tillgänglighet2, innehåller hjälptexter 

och rubriker med en inbördes ordning som vägleder författaren i skrivandet och gör 

innehållet igenkänningsbart och lättillgängligt för läsaren. 

Framtagande styrande dokument – gör så här 
Framtagande av styrande dokument sker i flera steg. 

1. Nominera 
Nominering är första steget för att ta fram ett nytt styrande regionalt dokument inom hälso- 

och sjukvård. Underlaget kan vara i form av ett befintligt eller helt nytt dokument som 

bedöms passa som regionövergripande, eller en nationellt framtagen handling som behöver 

anpassas för att kunna gälla i Västra Götalandsregionen. 

Nominering för framtagande kan göras av person med ansvar för samordning och ledning 

inom utförarförvaltningar, regionala programområden, primärvårdsrådet, samordningsråd, 

Terapigrupper, Koncernstab beställning och produktionsstyrning, Koncernstab hälso- och 

sjukvård eller politisk ledning. Andra med förslag vänder sig till ovanstående beskrivna 

funktioner som bedömer lämpliga åtgärder.  

  

 

 

2 Se Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

mailto:medicinsk.redaktion@vgregion.se
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/430b68f1-3046-416c-9e94-21dd1c17c11d/Manual%20f%c3%b6r%20handl%c3%a4ggare%20version%205.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/430b68f1-3046-416c-9e94-21dd1c17c11d/Manual%20f%c3%b6r%20handl%c3%a4ggare%20version%205.pdf?a=false&guest=true
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/dokument--och-arendehantering/handbok-for-dokumenthantering/dokumenthanteringsplaner-for-koncernkontoret/?vgrform=1
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/dokument--och-arendehantering/politik-och-arendehantering/koncernstabsberedningen/
mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen
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Nedanstående handling tas fram  

• Nominering till styrande dokument inom hälso- och sjukvård (använd mall). 

Koncernkontorets medicinska redaktion är mottagare av nominering till styrande dokument 

inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.sehttps://www.vgregion.se/halsa-

och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-

kunskapsstyrning/medicinskredaktion/.  

Gäller nomineringen läkemedel är Läkemedelskommittén3 mottagare.  

2. Bedöma nominering 
Nominering bedöms av Medicinsk redaktion utifrån: 

− att motsvarande styrande dokument inte redan finns. 

− att fastställda kriterier är uppfyllda. 

− att behovet motiverar arbetsinsatsen. 

− organisatoriska och ekonomiska resurskonsekvenser. 

− bakomliggande uppdrag. 

− om Ordnat införande kan vara aktuellt. 

3. Besluta om framtagande 
Bedöms förslaget vara relevant, inte medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska 

resurskonsekvenser för regionen och att det finns en god acceptans för framtagande hos 

berörda aktörer, fattar utsedd medicinsk rådgivare4 beslut om godkännande och meddelar 

förslagsställaren nästa steg och förslag på uppdragstagare5.  

Gäller förslaget läkemedel fattar Läkemedelskommittén beslut om framtagande.  

Bedöms förslaget omfatta större arbetsinsats eller medföra betydande ekonomiska eller 

organisatoriska konsekvenser för regionen fattar ordförande för Program- och 

prioriteringsrådet (PPR) beslut om fortsatta åtgärder för framtagande.  

4. Utforma uppdragshandling vid behov 
Uppdragshandling utformas när ett styrande dokument inom hälso- och bedöms medföra 

betydande ekonomiska och/eller organisatoriska resurskonsekvenser för regionen.  

Uppdragshandling förordas av PPR och beslutas enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens 

delegationsordning6.  

 

 

3 Kontaktuppgifter Läkemedelskommittén 
4 Utsedd medicinsk rådgivare har särskilt uppdrag att granska och bedöma styrande dokument inom 

hälso- och sjukvård.  
5 Uppdragstagare - person som tilldelas processansvar för framtagande av det styrande dokumentet. 
6 Se hälso- och sjukvårdsstyrelsen Delegeringsordning  

mailto:medicinsk.redaktion@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/medicinskredaktion/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/medicinskredaktion/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/medicinskredaktion/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/ordnat-inforande/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/program-och-prioriteringsrad/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/program-och-prioriteringsrad/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/lakemedelskommitten/ledamoter-i-lakemedelskommitten/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/halso--och-sjukvardsstyrelsen/
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Finns uppdagshandling sedan tidigare kan framtagandet utgå från denna förutsatt att 

nomineringen är i linje med uppdragshandlingens inriktning. 

5. Ta fram förslag  
Innehållet i ett styrande dokument inom hälso- och sjukvård tas fram av utsedda sakkunniga 

inom området. 

Regionalt programområde, Terapigrupper, eller motsvarande inom regional kunskaps-

styrning, som nominerat eller fått uppdrag, leder arbetet och utser vid behov arbetsgrupp. 

Arbetet görs i samverkan med berörda aktörer, verksamheter eller funktioner. 

Nedanstående handlingar tas fram 

 

• Styrande dokument - se respektive dokumenttyp. Innehållet avgör dokumenttypen 

(använd mall) och dokumenttypen avgör beslutsfattare. 

• Konsekvensbeskrivning - utformas alltid vid framtagande av ett nytt styrande 

dokument, eller vid omfattande revidering av ett befintligt dokument (använd mall).  

• Regional gapanalys7 - utformas vid anpassning av nationellt framtagna rekommenda-

tioner eller vid andra betydande regionala konsekvenser. 

 

Remissversion/slutversion, konsekvensbeskrivning, och i förekommande fall gapanalys, e-

postas till Koncernkontorets medicinska redaktion.  

Gäller dokumenten läkemedel är Läkemedelskommittén mottagare. 

6. Granska förslag 

Remissrunda 
Remissrunda rekommenderas för nytt styrande dokument, vid omfattande revidering av 

befintligt dokument, eller om det av annan anledning finns behov av att inhämta synpunkter. 

Uppdragstagaren bestämmer i samråd med Medicinsk redaktion när förslaget är färdigt att 

sändas på remiss i regionen och föreslår i samråd med Medicinsk redaktion lämpliga 

remissmottagare. 

Remissrunda är inte nödvändig om det i konsekvensbeskrivningen framgår att ärendet inte 

medför behov av finansiering eller har andra resurskonsekvenser och att framtagandet gjorts 

i samråd med berörda aktörer. Anser uppdragstagaren att remissrunda inte är nödvändig av 

annat skäl än ovan ska det kunna motiveras eller styrkas. 

 

 

7 En gapanalys definierar skillnaden mellan nuvarande läge och önskat läge och förtydligar därmed 

områden i behov av åtgärder. 



HS 2021–01320 

Sida 8 av 10 

7. PPR vid betydande regionala resurskonsekvenser  
Nya riktlinjer, nya medicinska riktlinjer eller andra handlingar som medför betydande 

ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för regionen ska granskas av program- och 

prioriteringsrådet (PPR) före formellt beslut.  

8. Fastställa förslag – formellt beslut 
Formellt beslut fattas av person med ansvar för övergripande strategisk styrning och ledning 

av vården utifrån sitt mandat och ansvarsområde. Se beslutsfattare för respektive 

dokumenttyp. 

Ordnat införande 
I de fall när ett styrande dokument också nomineras till Ordnat införande behöver beslut 

inväntas från hälso- och sjukvårdsstyrelsen innan formellt beslut kan fattas om det styrande 

dokumentet. 

9. Kommunicera 

Expediera 
Uppdragstagaren föreslår i samråd med Medicinsk redaktion lämpliga mottagare av beslutet.  

Publicera 
Slutversion publiceras på avsedd webbplats för styrande dokument inom hälso- och 

sjukvård. 

10. Implementera 
Ansvarig för implementering är verksamheterna. Stöd för implementering kan i utvalda fall 

beslutas i särskild ordning, till exempel som del i Ordnat införande eller Regional plan. 

Regional implementeringsplan kan också finnas beskriven i konsekvensbeskrivningen som 

medföljer ett nytt styrande dokument. 

11. Revidera  
Giltighetstid anges på styrande dokument. För styrande dokument inom hälso- och sjukvård 

rekommenderas två års giltighetstid. Anses innehållet ha längre hållbarhet kan giltighetstid 

sättas längre men som längst fem år.  

Revidering kan göras när som helst före giltighetstidens utgång, till exempel om 

kunskapsläget ändras eller om innehållet blir inaktuellt av andra skäl.  

Innehållsansvarig ombesörjer revidering samt meddelar nedanstående. 

• Tillämpliga Programområden - alltid. 

• Primärvårdsrådet – alltid. 

• Läkemedelskommittén - när innehållet berör läkemedel. 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/regional-kunskapsstyrning/ordnat-inforande/
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Det finns fyra alternativ vid revidering  

1. Inga ändringar. Innehållet är fortfarande aktuellt. Giltighetstiden förlängs.  

 

2. En mindre revidering. Anpassning av text och layout till rådande kunskapsläge 

eller regionala beslut. Omfattningen av revidering avgörs av innehållets aktualitet 

och kan innebära olika grader av engagemang, som att sätta ihop en arbetsgrupp som 

ser över innehållet, eller att stämma av innehållet på ett professionsgruppsmöte, eller 

via email enas om förändringarna.  

 

3. Omfattande revidering. Innebär motsvarande berednings- och beslutsprocess som 

vid framtagande av ett nytt styrande dokument. 

 

4. Avpublicering. Innehållet är inaktuellt, revidering är inte relevant. Dokumentet 

avpubliceras. 

Skyndsam handläggning vid allvarlig händelse 
Vid allvarlig händelse, d.v.s. ”händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna 

måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt” 8, kan det bli nödvändigt med 

skyndsam och anpassad handläggning vid framtagande av styrande dokument inom hälso- 

och sjukvård. Det innebär att vissa steg i ovan beskrivna process kan behöva uteslutas eller 

justeras.  

Skyndsam handläggning används endast vid allvarlig händelse. I situationer när allvarlig 

händelse inte föreligger men författaren ändå anser att skyndsam handläggning är nödvändig 

ska detta kunna motiveras eller styrkas.  

Se Västra Götalandsregionens information om Kriskommunikationsplan (åtkomst kräver 

behörighet) och andra relevanta krisplaner.  

Beslut tas enligt rådande ordning. 

Nationella och länsgemensamma handlingar  

Länsgemensamma styrande dokument – regional tillämpning 
Styrande dokument som ska gälla både för Västra Götalandsregionen och för kommunerna i 

Västra Götaland utformas enligt särskild ordning, se Vårdsamverkan i Västra Götaland 

Beslut tas av respektive huvudman vilket för Västra Götalandsregionen är enligt fastställd 

ordning för fastställande av styrande dokument inom hälso- och sjukvård. 

 

 

8 Definition enligt Socialstyrelsens termbank 

https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/kommunikation/kriskommunikation/?vgrform=1#contactForm
https://www.vardsamverkan.se/
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Nationella rekommendationer - regional tillämpning 
Nationella riktlinjer, vårdförlopp, vårdprogram och andra nationella rekommendationer 

framtagna till exempel inom system för kunskapsstyrning, av Regionala cancercentrum eller 

Socialstyrelsen, behöver anpassas för att kunna tillämpas i Västra Götalandsregionen. 

Anpassning och beslut görs enligt fastställd ordning för framtagande och fastställande av 

styrande dokument inom hälso- och sjukvård.  

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - regionala tillägg 
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är en teknisk infrastruktur som tillhandahåller en 

lättillgänglig översikt av nationellt överenskomna rekommendationer för utredning, behand-

ling och uppföljning av medicinska tillstånd. När de nationella rekommendationerna medför 

konsekvenser av betydelse för regional handläggning, exempelvis ansvarsgränser och 

remissinstruktioner, kan regional komplettering göras i den tekniska infrastrukturen. 

Relaterad information 

• Styrande dokument inom hälso- och sjukvård Vårdgivarwebben 

• Aktuella regionala styrdokument 

• Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 

• Dokumenthanteringsplan, se hälso- och sjukvårdsstyrelsen (åtkomst kräver behörighet) 

• Ärendehandbok  

• Manual Public 360° för rollen handläggare  

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/styrande-dokument-inom-halso--och-sjukvard/
https://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49236/Ledningssystem%20f%c3%b6r%20h%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rden%20i%20VGR%202020-2025.pdf?a=false&guest=true
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/koncernkontoret/stod-och-tjanster/amnen-a-o/dokument--och-arendehantering/handbok-for-dokumenthantering/dokumenthanteringsplaner-for-koncernkontoret/?vgrform=1
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