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RiksSår – Nationellt kvalitetsregister

• Strukturstöd 
• Rapporter 

- hur fungerar vården
- hur kan vården förbättras

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
NAG personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår med
kvalitetsuppföljning i RiksSår



Utsatt patientgrupp: äldre, kroniska sjukdomar som diabetes, 
hjärtkärlsjukdom, cancer, reumatism, lungsjukdomar

• Nedsatt livskvalitet
• Smärta
• Onödig antibiotika
• Saknar diagnos
• Långa läkningstider
• Många som behandlar få
• Saknar kontinuitet

Det måste finnas en 
långsiktig strategi och 
styrning för att 
behandla dessa 
patienter på bästa sätt



Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård________________________________
SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

NAG svårläkta sår

Kritisk benischemi

Diabetes med hög 
risk för fotsår

Varicer och 
venösa sår

MTP

Personcentrerat  och sammanhållet  vårdförlopp



Sårdiagnoser 
i primärvård

Trycksår
14%

Venöst sår
30%

Arteriellt sår
10%

Sårskada 
17%

Övriga sårdiagnoser
12%

Odiagnostiserade sår
8%

Neuropatiska sår
3%

Venös-arteriella sår
6%

Trycksår Venöst sår Arteriellt sår Sårskada Övriga sårdiagnoser Odiagnostiserade sår Neuropatiska sår Venös-arteriella sår



Framtida digitala 
vårdinformations-
miljöer 

• RiksSårs Kvalitetsregister –
aggregerade nationella data – SKR anslag

• Digitalt dialog och kunskapsstöd -
följa den enskilde patientens
sårläkningsprocess genom nära vård 
(sårteam och digitala sårkonsultationer)
- forskningsanslag
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DERMICUS WOUNDFrån patient 
via smartphone

Digitalt dialog- och kunskapsstöd =  mobil applikation och 
plattform  + överföring av data till RiksSår

https://youtu.be/Ez4bLTix5bI


• CE-märkt webb- & mobilapplikation

• Enkel och säker dokumentation & foto “bedside”

• Kontinuerligt följa sårets läkning

• System för multidisciplinärt samarbete

• System for distanskonsultation

• Utbildningsfunktioner



Tre verifieringsprojekt för dialog- och kunskapsstödet

Vinnovaprojekt x 2
• 350 registreringar

• Primärvård – Sårkliniker

• Utvärdera användarupplevelsen

• Intervjuer

• Sammanställning i doktorsavhandling

SKR - God och Nära vård
• 17 kommuner

• Kommun/hemsjukvård – primärvård –

sårspecialister

• Konsultation genom digitala beslutstödet

• Gränsöverskridande teamarbete

• Lärande i praktisk vardag

500 bedömningar  - 177 patienter  - digitala sårkonsultationer



Patient

• Snabbare frihet från obehag (smärta, lukt, läckage, isolering)
• Färre resor och sjukresor
• Minskad risk för smittspridning Covid-19
• Minskad onödig antibiotikabehandling
• Minskad risk för komplikationer som amputation och sepsis
• Minskad risk för sjukhusinläggningar

Nationell besparingspotential/år
950 miljoner kronor (personalkostnader)
110 miljoner (omläggningsmaterial)
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Hot och möjligheter

Industrin på väg att ta över beslutsstöden
Det finns ett stort tryck från industrin att tillhandahålla beslutsstöd på liknande sätt, 
något som vore mycket olyckligt av flera skäl:

• De har ett vinstintresse och en önskan att få sälja dyra produkter för sårbehandling
• Det finns en risk att oseriösa, självutnämnda experter säljer in sina tjänster till intet ont 
anande kommuner
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Social Investering
för samarbete 
mellan primärvård 
och kommuner
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PEPP 
för att förebygga återfall i svårläkta sår –
En samskapande lösning för en
Personlig EgenvårdsPlaneringsProcess

Livskvalitet 
jämföra kliniska utfall som indirekt visar på 
livskvalitet: sårdiagnos, sårläkningstid, 
antibiotika och smärtlindring och klinisk 
negativ händelse
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Pågående nationell
forskning med stöd 
från Kamprad

* PEPP

* Livskvalitet –
nationell studie 
med 4000 patienter



NAG svårläkta sår

Digitala stöd Implementering 
med utbildningar

Vårdprogram

Hälso ekonomi
Konsekvens 
beskrivning

MTP

Klinik och forskning

NPR/RPRMTP
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