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Vård och omsorg
Marie Lawrence

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Värdskap för nationella programområden och
nationella samverkansgrupper
Nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG)
etableras i enlighet med den för landsting och regioner beslutade modellen om ett
sammanhållet system för kunskapsstyrning.

Sjukvårdsregionalt värdskap för nationella programområden
Det sammanhållna systemet för kunskapsstyrning bygger på att respektive
sjukvårdsregion har ett värdskap för ett eller flera NPO:er. Värdskapet innebär att
resurssätta programområdet med processtöd, kompetens och utvecklingskraft som
säkrar att NPO arbetar i enlighet med visionen och målbilden samt fastställda riktlinjer
för gemensamma arbetssätt. I uppdraget ingår även att bistå NPO med viss
uppföljning och analys samt kommunikation nödvändig för att NPO:et ska kunna
utföra sitt uppdrag.
Nationella programområden består av en expert från respektive sjukvårdsregion och
en processledare. Representanterna har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda
regionen inom det specifika området.
I det fall värdskapet för ett NPO är beslutat att ligga på SKL är värdskapsuppdraget
detsamma som om det var hos en sjukvårdsregion.
Respektive NPO har en beskrivning där uppdraget närmare preciseras, se Projectplace.

SKLs värdskap för nationella samverkansgrupper
Värdskapet för de nationella samverkansgrupperna är placerat på SKL. SKLs
värdskapet innebär att resurssätta samverkansgruppen med processtöd, kompetens och
utvecklingskraft som säkrar att NSG arbetar i enlighet med visionen och målbilden
samt fastställda riktlinjer för gemensamma arbetssätt. I uppdraget ingår även att säkra
att NSG samspelar med närliggande uppdrag hos SKL. Stödfunktionen vid SKL
stödjer vidare NSG med vissa kommunikationsinsatser nödvändiga för att NSG:et ska
kunna utföra sitt uppdrag.
Nationella samverkansgrupper består av en expert per sjukvårdsregion och två
representanter från SKL. Representanterna har ett tydligt uppdrag och mandat att
företräda sjukvårdsregionen samt SKL inom det specifika området.
Värdskapet innebär att SKL företräder NSG i kontakter med externa intressenter.
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Respektive NSG har en beskrivning där uppdraget närmare preciseras, se Projectplace.

Processtöd för NPO respektive NSG
Processtödet innebär att administrativt leda arbetet i NPO/NSG i nära samarbete med
ordföranden och i enlighet med de riktlinjer och arbetssätt som gäller för den
sammanhållna kunskapsstyrningen.
Processtödet innebär att sjukvårdsregionen förser programområdena de är värd för
med en eller flera personer som ansvarar för att NPO arbetar i enlighet med visionen
och målbilden samt fastställda riktlinjer, processer och rutiner. På motsvarande sätt
förser SKL respektive NSG med processtöd utifrån avsatt gemensam nationell
finansiering av systemet och beslutad prioritering av SKS. I processtödet ingår att
•

vara processtöd för aktiviteter inom NPO/NSG och dess nationella
arbetsgrupper (NAG).

•

bistå NPO/NSG och dess NAGs med uppföljnings- och analysstöd enligt
fastställda riktlinjer och processer.

•

bistå i kommunikationsfrågor i enligt fastställda riktlinjer och processer.

•

säkerställa kontakten med stödfunktionen, andra NPO och NSG och andra
nyckelgrupper i strukturen.

•

förbereda och protokollföra möten (kallelser, dagordning, mötesformer,
protokoll, mötesbokningar).

•

säkra att nomineringar till programområdet och samverkansgrupper inklusive
dess arbetsgrupper sker enligt fastställd rutin och mall.

•

delta vid möten och utbildningar inom ramen för sammanhållen
kunskapsstyrning.
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Bilaga 1: Fördelning av värdskap NPO
Sjukvårdsregion

NPO

Norra

Endokrina sjukdomar
Nationell arbetsgrupp Levnadsvanor

Uppsala/Örebro

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Öron-, näsa-, halssjukdomar

Stockholm/Gotland

Sällsynta sjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Ögonsjukdomar

Sydöstra

Barn och ungdomars hälsa
Kvinnosjukdomar och förlossning

Västra

Rörelseorganens sjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar

Södra

Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Tandvård

SKL
(OBS Vilande regionalt
värdskap)

Psykisk hälsa
Cancersjukdomar
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