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Vård och omsorg
Marie Lawrence

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Övergripande uppdragsbeskrivning för ledamöter i
nationella programområden (NPO) och
samverkansgrupper (NSG) samt dess ordförande
Varje programområde respektive samverkansgrupp består av en representant per
sjukvårdsregion (Samverkansgruppen för kvalitetsregister avviker och är sammansatt
enligt ÖK för kvalitetsregister 2018). Nominering av de sex ledamöterna (en per
sjukvårdsregion) sker via Beredningsgruppen.
Vid bildandet av ett NPO respektive NSG fastställs ledamöterna av Styrgruppen för
kunskapsstyrning i samverkan (SKS). I de fall en ledamot byts ut fastställs detta av
respektive sjukvårdsregions ledamot i Beredningsgruppen.
Ledamöternas uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
för att uppnå vision och målbild. För att minska skillnader och förbättra vården i
Sverige ingår i uppdraget att följa upp och analysera sitt område, samt göra
behovsanalyser. För detaljerad beskrivning av respektive nationellt programområde
respektive samverkansgrupp se Projectplace.
I uppdraget ingår även att samverka med övriga programområden och med
samverkansgrupperna i systemet.
Ledamöterna ska ha bred professionell kompetens inom fältet och ett
sjukvårdsregionalt mandat att arbeta inom de för
programområdet/samverkansgruppen relevanta fälten. Detta på nationell,
sjukvårdsregional samt region och landstingsnivå.
Respektive sjukvårdsregion säkerställer jävsdeklarering av aktuell ledamot i enligt
fastställd rutin i regionen. Processtöd för respektive NPO/NSG säkrar att så sker.
Mandatperioden är två år med möjlighet till förlängning med ett till två år.
Aktuella listor på ledamöter finns tillgängligt på Projectplace.
För de nationella programområden där det behövs kommunal kompetens kommer en
modell tas fram för hur experter ska utses och hur deras mandat kan säkras.
Ordförande
Ordförande föreslås av respektive NSG vid det konstituerande mötet och är en av de
sex sjukvårdsregionala ledamöterna (Ordföranden för NSG kvalitetsregister är
placerad på SKL). Ordföranden fastställs av SKS. För NPO gäller att den ledamot som
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representerar den region som är värd för NPO är ordförande de första två åren.
Avvikelse från detta kan vara aktuell efter beslut i SKS.
I ordförandes uppdrag ligger att leda arbetet tillsammans med processledaren för
NPO/NSG, för att uppnå vision och målbild i enlighet med de riktlinjer och arbetssätt
som gäller för det sammanhållna systemet.
I ordförandeuppdraget för NPO ligger även att företräda det aktuella NPO:t, såväl
internt i systemet såsom externt gentemot olika intressenter. I ordförandeuppdraget för
NSG ingår att vid behov stödja processledaren från SKL i att företräda NSG, såväl
internt i systemet såsom externt gentemot olika intressenter.
Mandatperioden är två år.
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