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Uppdragsbeskrivning för den sjukvårdsregionala 
samverkansgruppen för Medicinsk teknik  

Fastställd av Samverkansnämndens Ledningsgrupp 2019-06-20  

Uppdragsgivare  

Samverkansnämndens Ledningsgrupp är uppdragsgivare med stöd av 
Kunskapsstyrningsgruppen.  

Syfte och uppdrag  

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för Medicinsk teknik i Sjukvårdsregion 
Mellansverige utgör en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners 
system för kunskapsstyrning i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och 
sjukvård.  

Uppdraget innefattar:  

1. Att vara mottagare för nationella kunskapsdokument samt stödja och vid behov 
samordna aktiviteter för implementering lokalt samt att förmedla gemensamma behov 
till nationell nivå 

2. Att hantera medicintekniska frågor som ej blir föremål för nationell hantering i 
samverkan med t ex sjukvårdsregionala programområden/ -arbetsgrupper och HTA-
rådet 

3. Bidra till ordnat införande av medicintekniska produkter genom att inom 
sjukvårdsregionen föreslå fördelning av ansvar, klargörande av krav för införande 
inklusive uppföljning då kunskapsunderlaget så kräver 

4. Samverkan med FoU i frågor då potentiellt lovande metoder behöver beforskas före 
ställningstagande om införande 

5. Att identifiera oönskade variationer av medicintekniska produkter inom 
sjukvårdsregionen och ge förslag till förbättringsåtgärder.   

6. Att vid behov föreslå sjukvårdsregionala arbetsgrupper i enlighet med rutin för 
uppstart av sjukvårdsregionala arbetsgrupper.  

Samarbete  

Samverkansgruppen samarbetar med programområden och arbetsgrupper, andra 
samverkansgrupper, berörda verksamhetschefsgrupper eller andra grupperingar när behov 
finns. En nära samverkan med sjukvårdsregional samverkansgrupp Läkemedel samt med 
HTA-råd är en naturlig del i arbetet. 
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Sammansättning av ledamöter  

Varje region ska ha minst en ledamot i samverkansgruppen och sammansättningen bör 
utgöras av personer med lämplig kompetens exempelvis medicinsk kompetens, 
ingenjörskompetens, medicinsk diagnostik, HTA-kompetens. För koppling till nationell nivå 
ska ledamot i kommande Beredningsgrupp och/ eller kommande MT-råd ingå. Representant 
från kommunerna utses av respektive läns socialchefsnätverk.  

En ordförande föreslås av samverkansgruppen och utses av Kunskapsstyrningsgruppen för en 
period av två år i taget. Samverkansgruppen kan vid behov adjungera ytterligare medlemmar 
för att tillgodose olika kompetensområden och kunna fullfölja uppdraget. Samverkansgruppen 
ska sammanträda minst två gånger per år.  

Kostnader  

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

Rapportering  

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

Uppföljning av samverkansgruppens arbete sker genom en årlig verksamhetsberättelse till 
Ledningsgruppen och Kunskapsstyrningsgruppen 

   

 

 

 


