
Beslutsunderlag: Koordinator för hälsoinformatikfrågor i SÖSR 

Översikt organisation informatik 
Forum för hälsoinformatik i Sydöstra sjukvårdsregionen ska i likhet med den Nationella samverkansgruppen för 
strukturerad vårdinformation (NSG) arbeta med terminologi, struktur, kodning och tillgängliggörande av 
vårdinformation för såväl vårdinformationssystem som kunskapsstöd och beslutstöd.  

Figuren nedan beskriver översiktligt aktörer inom hälsoinformatik på olika nivåer. Rutan ”Nationell nivå” visar 
de viktigaste nationella aktörerna inom området som de lägre nivåerna behöver förhålla sig till. Rutan 
”Sjukvårdsregional nivå (SÖSR)” visar ett förslag till hur informatikarbetet kan organiseras i SÖSR.  

En koordinator för hälsoinformatik i SÖSR föreslås leda en samverkansgrupp (RSG) för strukturerad 
vårdinformation (orange ruta i figuren). 

 

 



Koordinator för Regional samverkansgrupp (RSG) för strukturerad vårdinformation 
 

RSGs grunduppdrag och mandat beslutas av RSL. Uppdrag och förslag som initieras av RSG ska 

förankras i alla tre regionerna samt beslutas av i första hand eSPIR och i vissa fall, där så anses 

nödvändigt, av RSL. Samverkansgruppen leds av en gemensam koordinator (100%) och bemannas 

med personer med hälsoinformatikkompetens från de tre regionerna. 

RSG:s mål 

RSG ska leda Sydöstra sjukvårdsregionens arbete inom hälsoinformatik genom att verka för att 

vårdinformationen som används är: 

 användbar, det vill säga ändamålsenlig, effektiv, tillfredsställande och tillgänglig i sin avsedda 

kontext för medarbetare, ledning och patienter 

 hållbar, genom att den säkerställer värdet av investeringar i vårdinformationsstöd, det vill 

säga att den har bibehållen betydelse både över tid och genom hela vårdprocessen, samt 

över såväl systemgränser som vårdgivargränser 

 patientsäker, det vill säga att vårdinformationen genom hög kvalitet ger hög klinisk säkerhet 

och tillförlitlighet 

Koordinators uppdrag 

Koordinatorn ska leda RSG:s arbete, delta som medlem i eSPIR förvaltningsråd och i lämpligt forum 

inom Kundgrupp Cosmic för att fånga informatikfrågor i ett tidigt stadium. Koordinatorn ska även 

agera informationskanal mellan nationell, sjukvårdsregional och regional nivå och vara 

ärendemottagare för dessa. 

RSG:s arbete innefattar att: 

 Verka för att Sydöstra sjukvårdsregionen ska vara ett föredöme för övriga sjukvårdsregioner i 

Sverige inom hälsoinformatik 

 Till stora delar arbeta på uppdrag av eSPIR 

 Förmedla SÖSR:s behov inom hälsoinformatik till nationella och interregionala aktörer såsom 

NSG och KGC 

 Koordinera den sjukvårdsregionala implementeringen av styrande nationella och 

interregionala beslut, t ex från NSG strukturerad vårdinformation och KGC 

 Bedriva hälsoinformatikarbete inom SÖSR 

 Bidra till att hälsoinformatik och dess användning samordnas inom SÖSR 

 exempelvis kunskapsråd, RPO:er och andra RSG:er 

 Omvärldsbevaka å sjukvårdsregionens vägnar 

 Föreslå prioritering av vilka hälsoinformatiska frågor sjukvårdsregionen ska arbeta med och 

inte 

 Vid större frågor lyfta behov av att tillsätta regionala arbetsgrupper (RAG) för specifika 
uppdrag inom hälsoinformatik 

 Sprida information om pågående arbeten inom hälsoinformatik samt om beslut som fattas 
inom området 

 

 

Ovanstående skrivning föreslås gälla under 2021. Under det året kan innehållet komma att justeras, 

baserat på de lärdomar som dras, för ett nytt beslut inför efterföljande år. 


