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Landsting och regioners system för kunskapsstyrning 

Uppdragsbeskrivning – Styrgruppen för 

kunskapsstyrning i samverkan (SKS) och SKS 

Beredningsgrupp 

Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS)  

SKS ska verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och 

professionen samt vara ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och 

staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå.  

Styrgruppen anger riktlinjer för den övergripande utvecklingen av systemet för 

kunskapsstyrning och säkerställer att systemet långsiktigt arbetar för visionen ”Vår 

framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. 

Vidare godkänner styrgruppen verksamhetsplaner för Nationella programområden och 

samverkansgrupper, fördelar gemensamma medel samt gör prioriteringar inom det 

gemensamma kunskapsstyrningssystem. 

Styrgruppen avrapporterar löpande till hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket och 

landstingsdirektörsföreningen.  

Styrgruppens ledamöter representerar landsting och regioner i den Strategiska 

styrgruppen för Partnerskap för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

Styrgruppens ledamöter, samt dess ordförande, utses av landstings- och 

regiondirektörer i enlighet med uppdraget som ombud för huvudmannen, med 

undantag för representanten för SKL, vilken utses av förbundets verkställande 

direktör. Adjungerade till styrgruppen är dels ordförande från Nationella 

samverkansgruppen för Socialtjänst (NSK-S) och dels en ledamot per gruppering från 

Ekonomidirektörsnätverket, Informationsdirektörsnätverket, 

Personaldirektörsnätverket, sektionschefen för kvalitet och uppföljning, SKL samt 

samordnaren för den nationella stödfunktionen vid SKL. En sekreterarfunktion 

bemannas från SKL.  

Styrgruppen sammanträder sex till åtta gånger per år. 

SKS beredningsgrupp  

Beredningsgrupp tillsätts av SKS och genomför sitt uppdrag utifrån SKS framförda 

behov. Beredningsgruppen stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda 
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underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, 

horisontella prioriteringar och beslut i SKS. Beredningen sker i samspel med den 

nationella stödfunktionen. 

Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan 

programområden och samverkansgrupperna.  

Inom ramen för beredningsgruppens uppdrag ligger att säkra och stödja perspektiv så 

som t.ex. vårdkedjor, multisjuklighet och ekonomisk värdering samt att förankra 

pågående arbete ut i respektive sjukvårdsregion.  

Beredningsgruppen ska vidare bidra till att samtliga grupperingar arbetar utifrån den 

gemensamma visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör 

vi varandra framgångsrika” och att de övergripande målen för systemet dvs att vården 

ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassa, tillgänglig, jämlik och effektiv 

genomsyrar arbetet i systemet. 

I uppdraget ingår även att löpande följa upp så att beslutade gemensamma arbetssätt 

för systemet följs samt att skapa och säkra lärandeytor inom systemet.  

Beredningsgruppen består av en ledamot från respektive sjukvårdsregion. Ledamoten 

ska dessutom ha en fast ersättare. Styrgruppen beslutar om beredningsgruppens 

sammansättning och omfattning utifrån behov. Ordförande för beredningsgruppen är 

samordnaren för den nationella stödfunktionen vid SKL. Nominering till 

beredningsgruppen sker via SKS. 

Beredningsgruppen sammanträder sex till åtta gånger per år. 

Dagordning för SKS sammanträden sätts av styrgruppens ordförande med stöd av 

samordnaren för den nationella stödfunktionen vid SKL samt styrgruppens 

sekreterare. 


