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Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Värdskap för nationella programområden och nationella
samverkansgrupper
Nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) etableras
i enlighet med den för regioner beslutade modellen om ett sammanhållet system för
kunskapsstyrning.

Sjukvårdsregionalt värdskap för nationella programområden
Det sammanhållna systemet för kunskapsstyrning förutsätter att respektive sjukvårdsregion
har värdskapsansvar för ett antal NPO. Värdskapet innebär ansvar att förse och stödja NPO
med den stödjande kompetens som ger förutsättningar för NPO och dess underliggande
nationella arbetsgruppers (NAG) arbete. Nedanstående beskrivning är ett ramverk som
beskriver mål och riktning med det sjukvårdsregionala värdskapsuppdraget. Specificering och
förtydliganden kan komma att beskrivas i andra dokument.
Värdskapet innebär att:
•

Tillsätta processledare i NPO och NSG för vilka sjukvårdsregionen har
värdskap, se rollbeskrivning nedan.

•

Bistå NPO med
o framtagande och analys av relevant statistik för kartläggning av tänkbara
insatsområden och uppföljning av kunskapsstöd och andra insatser.
Arbetet kan ske i samarbete med eller med stöd av relevanta nationella
och regionala resurser.
o bedömning av aktuellt vetenskapligt underlag för framtagande av
kunskapsstöd enligt generiskt ramverk. Arbetet kan ske med resurser
såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens.
o framtagande av konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd såsom
vårdprogram och vårdförlopp. Arbetet kan ske med resurser såsom
Health Technology Assessment (HTA)-kompetens och hälsoekonomisk
kompetens.

•

Tillsätta kommunikationsstöd, se särskild uppdragsbeskrivning
sjukvårdsregional kommunikatör.

•

Bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i NPO och NAG.

•

Diarieföra arbetet i NPO och NSG enligt särskild diarieföringsplan.

•

Tillsätta en sjukvårdsregional samordnare vars funktion är att utgöra länken
mellan sjukvårdsregionen och den nationella stödfunktionen.
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Värdskapsansvaret är detsamma oavsett om det åligger en sjukvårdsregion eller Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
Det är viktigt att denna decentralisering av stöd via värdskap hålls samman av systemets
stödfunktioner med ett ömsesidigt lärande för att uppnå ett så jämlikt stöd som möjligt oavsett
värdregion.

SKR:s värdskap för nationella samverkansgrupper
Värdskapet för de nationella samverkansgrupperna är placerat på SKR och innebär att bistå
samverkansgruppen med processtöd, kompetens och utvecklingskraft som ska säkra att NSG
arbetar i enlighet med visionen och målbilden samt med fastställda riktlinjer för
gemensamma arbetssätt. I uppdraget ingår även att säkra att NSG samspelar med
närliggande uppdrag hos SKR. Stödfunktionen vid SKR stödjer vidare NSG med vissa
kommunikationsinsatser nödvändiga för att NSG ska kunna utföra sitt uppdrag.
Värdskapet innebär att SKR företräder NSG i kontakter med externa intressenter.
Respektive NSG har en beskrivning där uppdraget närmare preciseras, se Projectplace.

Processledare för NPO respektive NSG
Processledaren leder administrativt arbetet i NPO eller NSG i nära samarbete med
ordföranden och i enlighet med de riktlinjer och arbetssätt som gäller för den
sammanhållna kunskapsstyrningen.
Processledaren ansvarar för att NPO arbetar i enlighet med visionen och målbilden samt
fastställda riktlinjer, processer och rutiner.
Processledarens tillgängliga tid om motsvarande en halvtid utgör en reglerfunktion för
arbetstakten i kunskapsstyrningssystemet och skall både nyttjas och respekteras av NPO
respektive NSG.
I processledarens uppgifter ingår att
•

vara processtöd för aktiviteter inom NPO eller NSG och dess
nationella arbetsgrupper (NAG).

•

säkerställa kontakten med stödfunktionen, andra NPO och NSG samt andra
nyckelgrupper i strukturen.

•

förbereda och protokollföra möten (kallelser, dagordning, mötesformer,
protokoll, mötesbokningar).

•

säkra att nomineringar till programområdet och samverkansgrupper inklusive
dess arbetsgrupper sker enligt fastställd rutin och mall.

•

delta vid möten och utbildningar inom ramen för sammanhållen
kunskapsstyrning.
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Bilaga 1: Fördelning av värdskap NPO
Sjukvårdsregion

NPO

Norra

Endokrina sjukdomar
Levnadsvanor

Mellansverige

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa
Öron-, näsa-, halssjukdomar

Stockholm - Gotland

Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Medicinsk diagnostik
Reumatiska sjukdomar
Sällsynta sjukdomar
Ögonsjukdomar

Sydöstra

Barn och ungdomars hälsa
Kvinnosjukdomar och förlossning
Perioperativ vård, intensivvård
och transplantation
Rehabilitering, habilitering och
försäkringsmedicin

Västra

Lung- och allergisjukdomar
Kirurgi och plastikkirurgi
Mag- och tarmsjukdomar
Psykisk hälsa
Rörelseorganens sjukdomar

Södra

Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Primärvårdsrådet
Tandvård

SKR
(OBS Vilande regionalt
värdskap)

Cancersjukdomar

