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Lokala tillägg i Nationellt Kliniskt 
Kunskapsstöd (NKK)

Dessa lokala tillägg är framtagna i samarbete med representanter från specialiserad 
vård, primärvård och i vissa fall även med representanter från länets kommuner. 
Representanterna ingår i aktuell LPO grupp. 
Tilläggen ska ses som ett komplement så att användarna av kunskapsstödet har 
samtidig tillgång till de Nationella rekommendationerna och lokala riktlinjerna.

LPO – gruppens ansvar  
 

 Ta fram lokala tillägg inom sitt ansvarsområde
 Följa rubriksättningen i NKK och lägga lokala tillägg under rätt rubrik, 

exempel - Vårdnivå, Samverkan, Remissrutiner, Behandling, Klinisk 
uppföljning

 Namnge arbetsgruppens deltagare
 I de fall en länk ska utgöra lokalt tillägg/ingå i lokalt tillägg

o ange namn och Centuri-nummer på det länkade dokumentet
o se till att det länkade dokumentet är uppdaterat och publicerat i 

Lokala programområden kunskapsstöd, så att det kan nås externt
 Ordförande skickar via Funktionsbrevlåda meddelande inklusive det lokala 

tillägget när detta är klart för publicering i NKK:
"FBL Kunskapsstyrning LPO NKK" KunskapsstyrningLPONKK@regionjh.se

Redaktörens ansvar    

 Skriva ett beslutsdokument i Centuri med de lokala tilläggen
o Granskare – ordförande i LPO gruppen
o Godkännare – huvudansvarig programägare

 Lägga in lokala tillägg i NKK under anvisad rubrik
 Lägga in de länkar som föreslagits så att de kan ses externt
 Godkänna medicinskt i NKK när Centuri dokumentet är godkänt
 Publicera
 Skicka meddelande till ordförande i LPO gruppen att det är klart
 Skicka för kännedom och spridning till Team Kunskapsstyrning och Team 

PV chefer

När revidering görs av nationell version i NKK flyttas det lokala tillägget till den nya 
versionen och meddelande skickas till ordförande för ställningstagande 
tillrevidering av lokalt tillägg.
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