
Samverkansnämndens workshop 23 maj

Process nytt avtal

Uppföljning samverkansnämndens 
tjänstemannaorganisation 



Sammanfattning tema på 
samverkansnämnden den 23 maj

1. Vad inom hälso- och sjukvården ska 
vi samverka kring?

2. Rollfördelning lokalt, 
sjukvårdsregionalt och nationellt?

3. Önskvärt läge 2024?



Vad inom hälso-
och sjukvården ska 
vi samverka kring?



Rollfördelning lokalt, 
sjukvårdsregionalt 
och nationellt?



Önskvärt läge
2024?



Fortsatt process 
nytt avtal



Uppföljning av 
samverkansnämndens nya 
tjänstemannaorganisation



Uppdrag 
SVN hösten 
2017

Samverkansnämnden gav hösten 2017 regiondirektörsgruppen i uppdrag att
återkomma med förslag på hur samverkan kan breddas och fördjupas inom
hälso- och sjukvårdens område. Fyra områden skulle analyseras:

– Nämndens ambitionsnivå kring breddad och 
fördjupad samverkan

– Roller, processer och sammansättning inom
beredningsorganisationen

– Kanslistruktur

– Lokalt arbete inom respektive landsting/region.



Organisationsskiss med samverkansområden

HR-direktörsgrupp

Samverkansnämnd

(21 förtroendevalda)

Arbetsutskott

(7 ledamöter)

Kansli

Regiondirektörsgrupp

utgör även

Styrelse för regionala forskningsrådet

Ledningsgrupp

Ansvariga hälso- och sjukvård

Verksamhet och utveckling

• Gemensamma 

verksamheter

• Upphandlingsgrupp

• Vårdavtalsgrupp

• Verksamhetschefsgrupper

Kunskapsstyrning

• Kunskapsstyrningsgrupp

• Utvecklingsgrupp NR

• Styrgrupp RCC

• Läkemedelsgrupp

• Medicinsk teknikgrupp

• Forskning

• Uppföljning och analys

• Patientsäkerhetsgrupp

• Sjukvårdsregionala 

programområden och 

arbetsgrupper

• HTA-råd

Utbildning och 

kompetensförsörjning

• Utbildnings- och 

kompetensråd

Digitalisering och e-hälsa

• Informationssäkerhets-

grupp

Politisk nivå

Tjänstemannanivå

Ekonomi-

direktörsgrupp

Kommunikations-

direktörsgrupp



Beslut om 
breddad och 
fördjupad 
samverkan –
SVN juni 
2018

Att samverkan ska utvecklas inom befintliga
samverkansområden

Att
möjligheterna
till samverkan
inom följande
områden
utreds: 

Gemensam produktionsplanering av 
länssjukvården

Fortsatt sjukvårdsregional nivåstrukturering

Gemensam investeringsplanering

Verksamhetsutveckling genom digitalisering

IT (infrastruktur)

Kommunsamverkan på sjukvårdsregional nivå

Kontinuerligt ta in aktuella projekt



Beslut om 
breddad och 
fördjupad 
samverkan –
SVN juni 
2018

att en ledningsgrupp ersätter nuvarande
beredningsgrupp

att samverkansnämndens kansli leds av en
administrativ chef och i övrigt bemannas med 
resurser från alla regioner

att regiondirektörsgruppen ska utvärdera
ledningsorganisationen efter ett år

att samverkansnämndens arbete ska vara en naturlig
del i det lokala ledningsarbetet i respektive region


