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Ledningsgruppen 2019-02-22  

 

 
 

Uppdragsbeskrivning för Kunskapsstyrningsgruppen  
 
Fastställd av Samverkansnämndens ledningsgrupp 2019-02-22  
 
Uppdragsgivare  
Gruppen är underställd samverkansnämndens ledningsgrupp.  
 
Syfte 
Den sjukvårdsregionala nivån utgör en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor, och är 
en länk mellan nationell och lokal nivå. Kunskapsstyrningsgruppen utgör ett strategiskt stöd 
för det lokala arbetet i respektive region.  
 
Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder 
ärenden till Ledningsgruppen.  
 
Uppdrag  
Arbetet med att spegla det nationella kunskapsstyrningssystemet på sjukvårdsregional nivå 
innebär ansvar för att: 

• Samordna nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå 
• Stödja och samordna sjukvårdsregionens representanter både på nationell och 

sjukvårdsregional nivå 
• Ta fram för systemet relevanta styrande dokument  
• Ta fram förslag på uppdragsbeskrivningar till grupper och förändrade arbetssätt inom 

det sjukvårdsregionala kunskapsstyrningssystemet  
• Ta fram förslag på nomineringar till nationella och sjukvårdsregionala grupperingar, 

gällande nomineringar till nationella arbetsgrupper ansvarar gruppen för att det finns 
en fungerande process 

• Driva samverkan med kommunerna genom kontaktpersoner för Regionala 
samverkans- och stödstrukturer (RSS) på motsvarande länsnivå samt representanter 
inom sjukvårdsregionen för Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten (NSK-S) samt representanter i Socialchefsnätverket 

• Utveckla och föreslå modifieringar av kunskapsstyrningssystemet för bästa 
funktionalitet och resurseffektivitet  

• Ta fram en plan för att arbeta med effektmål och effektmått för sjukvårdsregionens 
arbete med kunskapsstyrning 

• Bevaka, och i prioriterade områden, analysera effektmål på sjukvårdsregional nivå. 
 

Ansvar och befogenheter 
Gruppens tar självständigt kontakt med grupper inom samverkansnämndens organisation och 
andra samarbetspartners. Formella uppdrag kan endast ges av ledningsgruppen. 
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Sammansättning av ledamöter  
En representant per region utsedd av respektive deltagare i samverkansnämndens 
ledningsgrupp. Vid behov adjungeras berörda personer/verksamheter. Ordinarie representant i 
gruppen kan ha ersättare som närvarar på möten när inte ordinarie representant har möjlighet.  
 
Samverkansnämndens ledningsgrupp utser ordförande och vice ordförande.  
Ordförande utses på två år, liksom vice ordförande.  
 
Ledamot ska ha kunskap om kunskapsstyrning, mandat att företräda sin region i dessa frågor 
samt position/ingång till ledningen i sitt hemlandsting/-region.  
 
Kostnader 
Deltagarnas hemregion står för rese- och lönekostnader för sjukvårdsregionalt arbete. 
 
Verksamhetsplan 
Gruppen ska årligen presentera en verksamhetsplan som fastställs av ledningsgruppen. 
 
Rapportering 
Rapportering sker fortlöpande och i en skriftlig årlig verksamhetsberättelse inkluderande 
uppföljning gentemot beslutade effektmått till samverkansnämndens ledningsgrupp. 
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