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Nationella forum med sjukvårdsregional representation  
 

Sjukvårdsregionen representeras av politiska representanter i ett antal nationella forum.  

Till dessa ska representanter nomineras från Samverkansnämnden. I nuläget är följande forum 

aktuella: 

  

Huvudmannagruppen för kunskapsstyrning 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/evidensbaseradpraktiksocialtjanst/

nsks/huvudmannagruppen.7219.html   

Huvudmannagruppen ska verka för en mer samlad och behovsanpassad statlig 

kunskapsstyrning. Gruppen ska verka juni 2015-juni 2019.  

Huvudmannagruppen ska lyfta behov och beskriva behov av och former för statlig 

kunskapsstyrning i kommuner och regioner. Utvärdering har genomförts och beslut 

om fortsatt arbetssätt kommer under våren 2019.  

Representanter för sjukvårdsregionen 

Ordinarie ledamot: Börje Wennberg (S) Region Uppsala 

Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD) Region Värmland 

 

Screeningrådet 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/nationellascreenin

gradet  

Ledamöterna i det nationella screeningrådet utses av Socialstyrelsen med en 

mandatperiod om tre år med möjlighet till omval. Start hösten 2014. Borde varit 

omval hösten 2017, innebär nyval hösten 2020. 

Ledamot: Denise Norström (S), Region Västmanland 

 

Inera AB 

https://www.inera.se/om-inera/uppdrag/styrelse/   

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av 

landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag. 

Ledamot saknades för sjukvårdsregionen föregående mandatperiod. 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

http://www.svenskt-ambulansflyg.se/  

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ska ansvara för hela Sveriges samlade 

behov av ambulansflygtransporter med flygplan. Förbundets syfte är att effektivisera 

ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av 

gemensamma resurser. 

Styrelseledamöter är valda för perioden 1 jan 2016 – 1 april 2019. Varje 

sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ordinarie ledamot 

och en ersättare. 

Ledamot och ordförande: Börje Wennberg (S) Region Uppsala 

Ersättare: Fredrik Larsson (M), Region Värmland 
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Nämnden för nationell högspecialiserad vård 

http://www.socialstyrelsen.se/rikssjukvard/nationellhogspecialiseradvard/namndenfor

nationellhogspecialiseradvard  

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvården med nationell högspecialiserad vård och 

rikssjukvårdsnämnden ersattes samtidigt med nämnden för nationell högspecialiserad 

vård.  

När Socialstyrelsen har tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell 

högspecialiserad vård kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är 

sedan nämndens uppgift att besluta om tillstånd och villkor för tillståndet.  

Nuvarande nämnd för nationell högspecialiserad vård, gäller 1 juli 2018 – 31 juli 

2019. 

Ordinarie ledamot: Börje Wennberg (S), Region Uppsala 

Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD), Region Värmland 

 

 
Förslag till beslut 
 
att delegera till samverkansnämndens arbetsutskott att utse och nominera ledamöter till nationella 

forum med sjukvårdsregional politisk representation. 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Aspetorp 

Administrativ chef  

Samverkansnämndens kansli 
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