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Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregional samverkansgrupp 

(RSG) - Hälsoekonomi  
 

Fastställd av Samverkansnämndens ledningsgrupp 2022-02-24. 

 

Uppdragsgivare  
Samverkansnämndens ledningsgrupp är uppdragsgivare med stöd av 

kunskapsstyrningsgruppen.  

 

Syfte och uppdrag 
Syftet med sjukvårdsregionala samverkansgrupper inom Sjukvårdsregion Mellansverige är att 

vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för 

kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.  
 

Arbetet inom RSG – hälsoekonomi syftar till att bistå de nationella programområden (NPO)* 

som sjukvårdsregionen har värdskap för med kompetens inom vetenskapsområdet 

hälsoekonomi.  
 

I första hand ska arbetet inriktas på att beskriva kostnadseffektivitet och hälsoekonomiska 

konsekvenser vid införande av kunskapsstöd från nationellt system för kunskapsstyrning där 

Mellansverige har värdskapsansvar.  
 

*För närvarande: Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Äldres hälsa och Öron-, näsa- och 

halssjukdomar. 

 

Uppdraget är:  
 

1. Att på begäran från NPO* bistå med att formulera förslag på relevanta frågor som kan 

besvaras med hälsoekonomiska metoder. 

 

2. Att efter samråd med NPO* besvara ställda frågor genom att söka, granska, värdera och 

sammanställa hälsoekonomiska vetenskapliga underlag samt utföra hälsoekonomiska 

beräkningar och analyser. Ingång till RSG Hälsoekonomi går via respektive NPOs 

processledare, i tidigt skede, till ordförande i RSG Hälsoekonomi.  

 

3. Att samverka med andra kompetensområden och specifika grupper (exempelvis RSG 

HTA – Health Technology Assessment; RSG – Uppföljning och analys) inom systemet 

för kunskapsstyrning i hälsoekonomiska frågor och frågor som ligger 

hälsoekonomiområdet nära (till exempel: statistik, epidemiologi, sjukvårdsekonomi).    

 

4. Att vara ett forum för att utbyta erfarenheter inom sjukvårdsregionen och lära av 

varandra för att stärka det sjukvårdsregionala samarbetet. 

 

5. Att efter överenskommelse utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag kopplade till 

hälsoekonomi från kunskapsstyrningsgruppen. 
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6. Att vid behov bilda särskilda arbetsgrupper inom RSG – hälsoekonomi efter 

godkännande av kunskapsstyrningsgruppen. 

 

 

Sammansättning av ledamöter 

Ledamöterna är hälsoekonomer och utses av respektive region.  

 

En ordförande föreslås och utses av samverkansgruppen för en mandatperiod om två år. 

Samverkansgruppen kan vid behov adjungera ytterligare medlemmar för att fullfölja 

uppdragen.  

 

 

Kostnader 

Respektive region svarar för sina deltagares kostnader för medverkan i samverkansgruppen.  

 

 

Rapportering och administration 

 

RSG – Hälsoekonomi beslutar gemensamt om hur arbetet ska bedrivas, mötestider etc. 

Administrativt stöd till att föra minnesanteckningar, hantera bokningar av möten etc. hanteras 

av samverkansgruppen.  

Vid gruppens sammanträden ska minnesanteckningar föras och publiceras på angiven plats. 

En skriftlig årlig verksamhetsberättelse och aktivitetsplan ska sammanställas till 

kunskapsstyrningsgruppen senast den 28 februari efterföljande år.  

Löpande avstämning med Kunskapsstyrningsgruppen sker via samverkansgruppens 

ordförande. 


