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Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional samverkansgrupp 
(RSG) Strukturerad vårdinformation 
 
Uppdragsgivare  
Uppdragsgivaren är samverkansnämndens ledningsgrupp med stöd av 
kunskapsstyrningsgruppen.  
 
Syfte och uppdrag 
Samverkansgruppen ska bidra i arbetet med att samordna regionernas arbete för en mer 
enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. RSG Strukturerad 
vårdinformation ska utgöra en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för 
regioners system för kunskapsstyrning. Samverkansgruppen ska vara en aktiv 
samarbetspartner i vårdinformatikfrågor kopplat till arbetet med kvalitetsregister, uppföljning 
och analys.  
 
Uppdraget innefattar:  

1. Att vara mottagare för nationella underlag. 
2. Att utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag från ex. ledningsgruppen. 
3. Att vid behov föreslå sjukvårdsregionala arbetsgrupper i enlighet med rutin för 

uppstart av sjukvårdsregionala arbetsgrupper. 
4. Att arbeta för systematisering och harmonisering av arbetet med vårdinformatik 

kopplat till kunskapsstyrning. 
5. Att säkerställa vårdinformatikperspektivet i värdskapet och det sjukvårdsregionala 

arbetet med kvalitetsregister, uppföljning och analys.  
6. Att sprida och utbyta information, erfarenheter, samt lösningsmodeller och -förslag 

mellan regionerna inom områden vårdinformatik, då sekretessreglerna så tillåter. 
7. Vid tillämpliga fall då sekretessreglerna tillåter, fördela arbetsuppgifter mellan 

regioner i framtagande av vårdinformatiklösningar så att lösningar kan tas fram 
effektivt och därefter tillgängliggöras för hela sjukvårdsregionen. På så sättet kan ökad 
resurseffektivitet och kapacitet uppnås i sjukvårdsregionen kopplat till arbete med 
vårdinformatik.  
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Samarbete  
Samverkansgruppen samarbetar med andra programområden, samverkansgrupper, berörda 
verksamhetschefsgrupper eller andra grupperingar när behov finns. Gruppen ska vid behov 
bistå sjukvårdsregionens representant i den nationella samverkansgruppen för 
kvalitetsregister, uppföljning och analys. 
 
Sammansättning av ledamöter 
Varje region ska ha minst en ledamot i samverkansgruppen och ledamöterna ska ha god 
kunskap om vårdinformatik och vara väl insatt i regionens vårdinformationssystem. 
Sjukvårdsregionens nationella ledamot i motsvarande samverkansgrupp ska ingå i gruppen 
och vara länken mellan NSG och RSG.  En ordförande föreslås och utses av 
samverkansgruppen för en period av två år i taget. RSG – Strukturerad vårdinformation kan 
vid behov adjungera ytterligare medlemmar för att fullfölja uppdragen. 
 
Kostnader 
Respektive region/kommun svarar för sina deltagares kostnader för medverkan i 
programområdet/samverkansgruppen.  
 
Rapportering 
Vid samverkansgruppens sammanträden ska minnesanteckningar föras och publiceras på 
angiven plats. 
 
En aktivitetsplan med uppställda mål upprättas årsvis. Dokumentet beskriver även pågående 
aktiviteter och uppföljning av tidigare uppsatta mål. Aktivitetsplanen rapporteras till 
Kunskapsstyrningsgruppen före den 28 februari efterföljande år. 
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