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Uppdragsbeskrivning för Produktionsplaneringsgruppen  
 
Fastställd av Samverkansnämndens ledningsgrupp 2019-10-17  
 
Uppdragsgivare   
Gruppen är underställd samverkansnämndens ledningsgrupp.  
 
Syfte 
Samverkansnämnder har i sin verksamhetsplan tydliggjort att samverkan ska ske mellan 
sjukvårdsregionens regioner, i syfte att skapa likartade förutsättningar för medborgaren vad 
gäller tillgänglighet till och tillgång till sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman. Vidare ska 
resursutnyttjande optimeras, liksom kvalitet, och vård ska i möjligaste mån erbjudas inom den 
egna sjukvårdsregionen. 
 
Produktionsplaneringsgruppen ska verka för ett effektivt utnyttjande av sjukvårdsregionens 
resurser i syfte att nå de mål som Samverkansnämnden ställt upp. 
 
 
Uppdrag  
Arbetet med produktionssamverkan och produktionsplanering innebär ansvar för att: 

• Genom produktionssamverkan av länssjukvård och gemensam planering av 
universitetssjukhusens vårdproduktion bidra till att ovanstående mål uppnås 

• Ta fram för produktionsplaneringsmodellen relevanta styrande dokument  
• Inför den årliga produktionsgenomgången analysera den egna regionens behov av 

kompletteringar av egen produktion 
• Inför den årliga produktionsgenomgången ta fram en plan för det kommande årets köp 

av vård utanför den egna regionen 
• Inför den årliga produktionsgenomgången ta fram en redovisning av föregående års 

produktion av vård för var och en av de övriga regionerna (endast 
universitetssjukhusen). Redovisning ska ske på överenskommen detaljnivå 

• Fortlöpande uppdatera behov och planer och redovisa förändringar i den gemensamma 
modellen för produktionssamverkan och produktionsplanering  

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

• Bidra till utveckling av tekniska lösningar för sjukvårdsregionens 
produktionssamverkan 

• Analysera och rapportera resultatet av den utförda produktionssamverkan och 
produktionsplaneringen 
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Ansvar och befogenheter 
Formella uppdrag till produktionsplaneringsgruppen kan endast ges av ledningsgruppen. 
Gruppen tar självständigt kontakt med grupper inom samverkansnämndens organisation och 
andra samarbetspartners. 
 
Sammansättning av ledamöter  
Varje region representeras av minst en och högst två personer. Representanterna utses av 
respektive deltagare i Samverkansnämndens ledningsgrupp.  
Ordförande för vårdavtalsgruppen är ordinarie medlem i gruppen.  
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 produktionsplanering, mandat att företräda sin region i dessa 
frågor samt position/ingång till ledningen i den region man representerar.  
 
Kostnader 
Deltagarnas hemregion står för rese- och lönekostnader för sjukvårdsregionalt arbete. 
 
Arbetsplan 
Gruppen ska under första kvartalet varje år presentera en arbetsplan för årets 
produktionsplanering. Planen fastställs av ledningsgruppen. 
 
Rapportering 
Rapportering sker fortlöpande och i en skriftlig årlig rapport till samverkansnämndens 
ledningsgrupp. Rapporten ska innehålla redovisning av diagnoser och volymer av 
produktionssamverkan och en redovisning av planeringsprocessen för högspecialiserad vård. 
 
 
 
 


	Uppdragsbeskrivning för Produktionsplaneringsgruppen

