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Lämna remissvar för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Inflammatorisk tarmsjukdom (IBDJ 

Om att lämna remissvar 

• Om du lämnar remissvar från exempelvis en region, kommun, myndighet eller organisation ber vi er att skicka in ett saJ.
finns på httP-S ://kunskaP-sstymingvard.se/kunskaP-sstyrningvard/kunskaP-sstod/remisservardforlopP-vardP-rogramochriktlir

• Du kan välja att lämna synpunkter på hela eller delar av remissen. Du kan välja de rubriker du vill lämna synpunkter på!
som inte är kopplade till någon rubrik. 

• Klicka här om du vill få en överblick över enkäten innan du besvarar den. 
• Lämna alla dina synpunkter vid samma tillfälle. Om du avbryter ditt svarande kommer du inte kunna komma tillbaka till

fullständigt om du kommit till sista sidan där du får en bekräftelse på att dina svar sparats. 
• Du kan spara eller skriva ut remissvaret när du är klar. 

, Bakgrund och överenskommelse om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade oc, 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, ef�
onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhets!utredning och behandling. 

1 Vårdförloppen publiceras, efter att de antagits av regionernas styrgrupp för nationellt system för kunskapsstyming (SKS), på� 
i (NKK), httP-s://nationelltklinisktkunskaP-sstod.se/vardP-rogramochvardforloP..P..- ,-----.. 
I 

, Hantering av personuppgifter 
, Då remissvaren diarieförs i ansvarig region blir det offentlig handling som kan lämnas ut till den som önskar. Ange därför ingj
, du svarar på denna enkät kan personuppgifter komma att lagras i ett databasregister hos Sveriges Kommuner och Regioner (S�
' materialet och kan komma att användas vid förnyad kontakt. SKR är skyldigt att på din begäran rätta eller radera uppgifter. E� 
' att erhålla besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Information om behandling av personuppgifter I
; httP-s://skr.se/dataskydd tfn. 08-452 70 00. 

I 

: 
Mer infonnation om kunskapsstöd och Nationellt system för kunskapsstyming hittar du här: httns://kunskanss!)'.mingvard.se/ 

I
, Mer infonnation om vårdförloppen hittar du på webbsidan för Nationellt system för kunskapsstyming I 
: httP-s://kunskap&.cy.mingvard.se/kunskapsscy.mingvard/kunskapsstod/omvarakunskapsstod/personcentreradeochsammanhallnm 
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Svaret är lämnat av följande avsändare : 
Region, ange vilken : 
Kommun, ange vilken-r · 1 

....._._.J Myndighet, ange vilken i l . ------' 

Mig som privatperson 
Annan aktör, ange vilken 1Patientförening�(C0_T8:_fEl-Yro- och stomiförbundet 1 

Fråga 3 

' E-postadress till den som svarat på remissen: 
-- - --

I 

: charlotte.bygdemo@ilco.nu 1
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