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Dnr:

Kontaktperson/grupp:

Nomineringsprocess för ledamöter och ordföranden
– i nationella programområden (NPO), nationella samverkansgrupper (NSG), nationella
arbetsgrupper (NAG) samt adjungerade till NPO, NSG, NAG

Ledamöter i NPO och NSG
Varje programområde respektive samverkansgrupp består av en representant per
sjukvårdsregion (NSG kvalitetsregister avviker och är sammansatt enligt överenskommelse
för kvalitetsregister 2018). Nominering av ledamöter från sjukvårdsregionerna sker via
beredningsgruppen (BG) och Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) Utifrån
kompetensbehov för NPO/NSG, som framgår i respektive grupps uppdragsbeskrivning,
nominerar sjukvårdsregionerna en eller flera kandidater. BG-SKS bereder sedan inkomna
nomineringar och eftersträvar en så ändamålsenlig sammansättning som möjligt utifrån
uppdragsbeskrivningen för NPO/NSG.
Vid bildandet av ett NPO/NSG fastställs ledamöterna av BG-SKS. I de fall en ledamot byts ut
inventerar NPO/NSG behov av kompetens i gruppen och meddelar den nationella
stödfunktionen behovet. Stödfunktionen informerar BG-SKS ledamot från aktuell
sjukvårdsregion att ny ledamot behöver utses. Aktuell sjukvårdsregions ledamot i BG-SKS
utser sin ledamot och meddelar stödfunktionen.
Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare en period.
Ordförande NPO
De två första åren följer ordförandeskapet för NPO med det sjukvårdsregionala värdskapet.
Avvikelse kan vara aktuell efter beslut i SKS.
Mandatperioden är tre år utan möjlighet till förlängning. Därefter föreslår NPO ordförande
vid konstituerande möte. Ny ordförande fastställs av SKS.
Ordförande NSG
Ordförande för NSG föreslås av respektive NSG vid det konstituerande mötet och är en av de
sex sjukvårdsregionala ledamöterna (ordföranden för NSG kvalitetsregister är placerad vid
SKR). Ordföranden fastställs av SKS.
Mandatperioden är två år utan möjlighet till förlängning. Därefter föreslår NSG ordförande
vid konstituerande möte. Ny ordförande fastställs av SKS.
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Adjungerade ledamöter till NPO respektive NSG
Om NPO/NSG bedömer att de finns behov av att förstärka kompetensen i gruppen finns
möjlighet att adjungera ledamöter. Processtödet i NPO/NSG säkrar att gruppen tar fram en
behovsbeskrivning och NPO/NSG uppdras att finna lämplig kandidat. När en kandidat finns
på plats meddelar processtödet detta till stödfunktionen, som i sin tur meddelar ledamöter i
BG-SKS för den sjukvårdsregion som den adjungerade ledamoten är hemmahörande i.
NPO/NSG representant säkerställer att den nominerade har genomgått den process för
nominering som gäller i dennes sjukvårdsregion.

Ledamöter NAG
Utifrån beslutad verksamhetsplan kan NPO/NSG bilda en eller flera NAG. För varje NAG ska
en uppdragsbeskrivning vara framtagen där behov av kompetenser för uppdraget framgår
tydligt. För checklista på kompetenser som kan vara aktuella att ingå i en NAG, se
dokumentet ”Checklista kompetensinventering NAG”.
Respektive ledamot i NPO/NSG nominerar ledamöter från sin sjukvårdsregion utifrån
identifierade kompetenser. NPO/NSG representant säkerställer att den nominerade har
genomgått processen för nominering som gäller i respektive sjukvårdsregion. Även
professionsföreningarna ska ges möjlighet att nominera till NAG i enlighet med
överenskommelser med dessa, se Projektplatsen. NPO/NSG sätter samman samt beslutar
om ledamöter i NAG utifrån inkomna nomineringar samt utser ordföranden. Beslutade
ledamöter meddelas till stödfunktionen.
NAG kan om behov uppstår föreslå NPO/NSG att NAG kompletteras med ytterligare
kompetenser. Nomineringsförfarandet sker då enligt samma process som ovan.

