Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional samverkansgrupp
Health Technology Assessment, RSG HTA,
Syftet med sjukvårdsregionala programområden samt sjukvårdsregionala samverkansgrupper i
Sjukvårdsregion Mellansverige är att utgöra en länk mellan den nationella och lokala nivån inom
ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälsooch sjukvård. Till Nationell samverkansgrupp för metodstöd har kopplats en Nationell arbetsgrupp
metodutvärdering (HTA), på sjukvårdsregional nivå motsvaras det av Sjukvårdsregional
samverkansgrupp HTA, RSG HTA.
Den sjukvårdsregionala HTA-enhetens uppdrag beskrivs i bilaga 14 till Avtal om samverkan i
Sjukvårdsregion Mellansverige. Där står att den sjukvårdsregionala HTA-enheten ska utgöra en del i
det nationella kunskapsstyrningssystemet och att verksamheten vid HTA-enheten leds av ett
HTA-råd. Nedan beskrivs uppdraget för RSG HTA, vilket innefattar både HTA-rådets uppdrag enligt
avtalet och tillkommande uppdrag från kunskapsstyrningssystemet.
Samverkansgruppen ska behandla frågor av sjukvårdsregionalt intresse och ge HTA-stöd till de
nationella programområden, inklusive underliggande arbetsgrupper, som ingår i värdskapsuppdraget.
RSG HTA utgör styrgrupp för den sjukvårdsregionala HTA-enheten.
Alla ingående regioner och även andra sjukvårdsregioner kan bidra med kompetens i arbetet att
producera HTA-rapporter av god kvalitet.

Uppdragsgivare
Samverkansnämndens ledningsgrupp är uppdragsgivare med stöd av kunskapsstyrningsgruppen.

Syfte och uppdrag
RSG HTA ska bidra med HTA-rapporter av god kvalitet där sådana saknas och efterfrågas. RSG
HTA ska transparent prioritera frågor för HTA-rapporter/ systematiska kunskapssammanställningar.
Frågor kan initieras av hälso-och sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige samt av de nationella
programområden som sjukvårdsregionen är värd för. RSG HTA utgör styrgrupp för den
sjukvårdsregionala HTA-enheten.

Uppdraget innefattar
•

Att utgöra en länk mellan lokal och sjukvårdsregional nivå

•

Beskriva prioriteringskriterier för start av HTA-rapporter/systematiska
kunskapssammanställningar

•

Prioritera HTA-frågeställningar från sjukvårdsregionen och de nationella programområden
som sjukvårdsregionen har värdskap för

•

Sprida kunskap om HTA inom den egna organisationen och verka för ett adekvat inflöde
av potentiella HTA- frågor

•

Informera nationella programområden utanför värdskapsuppdraget vid start av arbete med
relevans för respektive nationellt programområde

•

Tillsammans med den sjukvårdsregionala HTA-enheten producera
HTA-rapporter/systematiska kunskapssammanställningar

•

Vid behov engagera olika kompetenser/sakkunniga från sjukvårdsregionen i det operativa
HTA-arbetet

•

På sjukvårdsregionens hemsida informera om påbörjade projekt samt publicera slutförda
rapporter

•

Årligen bereda, det av den sjukvårdsregionala HTA-enheten framtagna, budgetförslaget för
den sjukvårdsregionala HTA-enheten

Samarbete
RSG-HTA samarbetar med de grupper inom sjukvårdsregionen som kan vara nödvändiga för att
producera HTA-rapporter. En av ledamöterna ska ingå i motsvarande nationell gruppering.
RSG HTA ska tillförsäkra koppling till nationella HTA-nätverket (via SBU) och vid behov
samarbeta med HTA-enheter utanför sjukvårdsregionen.

Sammansättning och ledamöter
RSG HTA består av en, gärna disputerad, representant med erforderlig HTA-kompetens från
respektive region samt en representant från den sjukvårdsregionala HTA-enheten. Varje region
väljer sin ledamot, men RSG HTA kan kommunicera önskad kompetensprofil. Ordförande
föreslås av samverkansgruppen och utses av kunskapsstyrningsgruppen på uppdrag av
Ledningsgruppen.
Ledamot i RSG HTA ska vara väl insatt i HTA-arbete och utgöra en länk mellan lokal och
sjukvårdsregional nivå. Uppdraget innefattar att kommunicera kunskapsunderlag inom respektive
region samt initiera frågor från respektive region.

Kostnader
Respektive region svarar för sin deltagares kostnad för medverkan i gruppen.

Rapportering
Minnesanteckningar från möten ska föras och publiceras på angiven plats på
Samverkansnämndens hemsida. Samverkansgruppen ska årligen upprätta en plan för det
kommande årets verksamhet och en rapport över det gångna årets verksamhet till ledningsgruppen
och kunskapsstyrningsgruppen. Rapport och plan lämnas till Samverkansnämndens kansli senast
28 februari.

