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Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper 
 
Fastställd av Samverkansnämndens ledningsgrupp 2019-03-22  
 
Uppdragsgivare  
Grupperna är i sjukvårdsregionala frågor underställda samverkansnämndens ledningsgrupp.  
Ledningsgruppen beslutar om vilka verksamhetschefsgrupper som skall verka inom 
Sjukvårdsregion Mellansverige.  
 
Syfte 
Samverkansnämndens övergripande mål är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion 
Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och 
bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- 
och sjukvård. Verksamhetschefsgrupperna ska stärka det operativa samarbetet i 
sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla målet.   
 
Uppdrag  
Gruppen ska:  

• Arbeta för att optimera patientprocesserna avseende initiering, utredning, behandling 
och uppföljning 

- Följa upp medicinska resultat och kvalitet 
- Genomföra gemensam produktionsplanering 
- Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård 
- Samverka i omställningen till Nära vård 

 
• Vara remissinstans till ledningsgruppen 
• Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten 
• Samverka kring  

- prioriteringar av kunskapsstyrningsrekommendationer  
- kompetensförsörjning  
- utbildning av personal 
- prioriteringar i upphandlingar 
- investeringar 

 
• Samverka med övriga grupperingar inom samverkansnämndens organisation inom 

prioriterade områden. 
• Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses. 
• Följa upp ovanstående 
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Ansvar och befogenheter 
Gruppens tar självständigt kontakt med grupper inom samverkansnämndens organisation och 
andra samarbetspartners. Formella uppdrag kan endast ges av ledningsgruppen. 
 
Sammansättning av ledamöter  
Ledamöterna i verksamhetschefsgrupperna tas fram och beslutas av Ledningsgruppen. 
Samtliga regioner ska vara representerade i alla verksamhetschefsgrupper.  
Samverkansnämndens ledningsgrupp utser ordförande.  
Ordförande i respektive verksamhetsgrupp ansvarar för ev. administrativt stöd. Möjlighet 
finns att avropa utredningsresurser från Samverkansnämndens kansli. 
 
Kostnader 
Respektive huvudman ansvarar för alla kostnader för deltagande i verksamhetschefsgrupper.  
 
Rapportering 
Minnesanteckningar ska föras vid möten med verksamhetschefsgrupper och delges  
 
Ledningsgruppen och samverkansnämndens kansli.  
En skriftlig årlig verksamhetsberättelse, med för verksamheten väsentliga parametrar, ska 
sammanställas till samverkansnämndens ledningsgrupp senast 28 februari efterföljande år. 
 
Ledningsgruppen ansvarar för att ett årligt möte med samtliga ordförande i 
verksamhetschefsgrupperna genomförs då föregående års verksamhet och kommande års 
planering presenteras av respektive verksamhetschefsgrupp. 
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