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Uppdragsbeskrivning för regional  
samverkansgrupp patientsäkerhet  
i Sydöstra sjukvårdsregionen 
 

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård 
Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland bildar tillsammans Syd-
östra sjukvårdsregionen. 
 
Sjukvårdsregionen organiserar regionala samverkansgrupper (RSG) som i omfattning motsvarar de 
nationella samverkansgrupperna som landsting och regioner beslutat samverka i för en mer kun-
skapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. 
 
Utgångspunkten för samverkan kring kunskapsstyrning är att bästa möjliga kunskap ska vara till-
gänglig i varje möte mellan patient och vårdpersonal. Det sammanhållna systemet för kunskaps-
styrning ska stödja ett kontinuerligt och gemensamt lärande där landsting och sjukvårdsregioner gör 
varandra framgångsrika. 
 
Hälso- och sjukvårdens system för kunskapsstyrning i samverkan bygger på att varje nivå tar ansvar 
för sin del och samspelar med de andra nivåerna: 
 

 

Vårdteamet 
Utgår från bästa möjliga kunskap 
Anpassar arbetet efter individens behov 
Analyserar sina resultat 
Sätter mål 
Efterfrågar stöd när det behövs 
Gör ständiga förbättringar 
Sprider goda erfarenheter 
 
Sjukvårdsregional/landstingsnivå 
Återkopplar och för dialog om kvalitet 
Tillhandahåller lättillgängliga kunskapsstöd 
Har en struktur för implementering och förbättringsarbete 
Stöder samverkan 
 
Nationell nivå 
Samverkar med huvudmän och myndigheter 
Samverkar om nationella kunskapsunderlag 
Samverkar om indikatorer, uppföljning, jämförelser och 
analyser 
Samverkar i gemensamma utvecklingsområden  

 
Detta är en beskrivning av uppdrag och ansvar för samverkansgrupp patientsäkerhet i Sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
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God vård 
Övergripande mål för kunskapsstyrning i samverkan är god vård: 

 Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. 

 Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten 
ska präglas av rättssäkerhet. 

 Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. In-
dividen ska ges möjlighet att vara delaktig. 

 Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. 
 Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård 

eller omsorg. 
 Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till 

hela befolkningen. 
 

Uppdrag 
Med regionala samverkansgrupper bygger Sydöstra sjukvårdsregionen vidare på ett mångårigt och 
framgångsrikt samarbete. 
 
Sjukvårdsregional samverkansgrupp patientsäkerhet ska: 

 stödja och säkerställa utveckling av patientsäkerhetsarbetet i sjukvårdsregionen genom att 
identifiera fokusområden för lokalt och gemensamt utvecklingsarbete samt informera om 
principiellt viktiga risker och avvikelser 

 ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för användning i arbetet med patientsäkerhet 
 vara utgångspunkt för sjukvårdsregionens representant i den nationella samverkansgruppen 

för patientsäkerhet  
 inventera behov och bidra till den nationella samverkansgruppen behovsanalys och om-

världsbevakning samt initiera frågor för nationell samverkan  
 vara sjukvårdsregional referensgrupp och remissinstans i nationella och sjukvårdsregionala 

patientsäkerhetsfrågor 
 vid behov bistå Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden i arbetsgrupper för sär-

skilda uppdrag 
 bidra med patientsäkerhetsperspektiv i samverkan med regionala programområden, andra 

regionala samverkansgrupper och patientföreträdare 
 

Arbetssätt 
De regionala samverkansgrupperna arbetar på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. 
 
Samverkansgrupperna ska bemanna och utforma arbetssätt och aktiviteter för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag, arbetar processinriktat och utgår från vad som är bäst för invånarna. 
 
Det står samverkansgrupperna fritt att organisera undergrupper för delområden och arbetsgrupper 
för särskilda uppdrag. 
 
 
Sammansättning 
Respektive region nominerar deltagare. Olika kompetenser bör vara representerade. Sjukvårdsreg-
ionens representant i den nationella samverkansgruppen deltar i den regionala men behöver inte 
vara dess ordförande. Regionsjukvårdsledningen beslutar om ordförande. 
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Ordförandes uppdrag 
Ordföranden är anställd inom respektive region. 
 
Samverkansgruppens ordförande: 

 driver gruppens arbete framåt och säkerställer att uppdraget fullföljs 
 etablerar relevanta kontakter med programområden och samverkansgrupper 
 initierar, planerar och leder möten 
 skapar rutiner för och fördelar arbete som behövs mellan möten i samråd med gruppen 

 

Deltagares uppdrag 
Deltagarna är anställda inom respektive region. 
 
Deltagarna i samverkansgrupperna representerar sin region.  
 
Deltagarna förväntas bidra med sakkunskap och aktivt samverka, förankra och sprida information i 
den egna organisationen. 
 

Finansiering 
Respektive region finansierar sina representanter i samverkansgrupperna, undergrupper och arbets-
grupper. Kostnaderna bör fördelas rättvist mellan regionerna över tid. 


