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 Regionsjukvårdsledningen 

 
 
 
Kompetensmedel kunskapsstyrning  
 
Bakgrund 
 
I Februari 2018 tog Regionsjukvårdsledningen beslut om att för 2018 fördela 
kompetensmedel som tidigare helt disponerats av RMPG kirurgi till fler RMPG på 
samma sätt som överenskommits i Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård för 
2016 och 2017, sammanlagt innebär detta 1,8 mkr.  

Ackumulerade medel som uppgick till 8,5 mkr fördelades till RMPG Kirurgi 
handlingsplan 2018-2020, till utbildningssatsningar inom RMPG Hematologi och 
RMPG lungsjukvård samt till finansiering av traumaprojekt 2018-2019. 

Medel som kvarstår vid utgången av 2020 tas upp i RSL för beslut om de ska återgå till 
huvudmännen.  

Projektgruppen för kunskapsstyrning fick i uppgift att återkomma med förslag för 
hantering av kompetensmedel från och med 2019. Budgeterat kompetensstöd uppgår i 
2019-års avtal till 2.392 tkr. 

Vid årsskiftet 2018/2019 hade 741 003 kr av de tilldelade 1,8 Mkr fördelats till 
ingående RMPG för åren 2016-2018. Återstår 1 060 tkr.  

    Ack medel 2019 Summa 

Summa   1.060 tkr 2.392 tkr 3.452 tkr 

 
I juni 2018 beslutade Regionsjukvårdsledningen att kompetensmedlen från och med 
2019 fördelas mellan de fyra sjukvårdsregionala kunskapsråden som disponerar och 
fördelar medlen till de ingående RMPO för aktiviteter inom kunskapsstyrningsområdet. 

Förslag 
Kompetensmedlen kvarstår i en för kunskapsråden gemensam pott och beslut om 
användning sker i RSL. Beslut om mindre summor upp till 50 000 kr kan tas i RSL stab. 
Under 2019 tas en modell för framtida hantering fram.  
 

• Medlen som fördelas till aktiviteter inom RMPO ska avgränsat avse 
komptensstödjande åtgärder. 
Kostnader för att genomföra RMPO möte såsom lokaler, mat etc. ska inte täckas 
av dessa medel. 
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• RMPO redovisar årligen i samband med årsrapporten, kostnader och på vilket 
sätt aktiviteterna har tillfört verksamheten/-erna kompetensstöd.  

 
Övrigt  
 
Respektive landsting/region finansierar sina representanter i programområdena, 
undergrupper och arbetsgrupper. Kostnaderna bör fördelas rättvist mellan 
landstingen/regionerna över tid. 
 
Kostnadsfördelning - förtydligande 
Sjukvårdsregionala grupper 
 

• Mötesvärdens (ordförandes) arbetsplats betalar lokaler och mat vid möten i 
egna lokaler.  Över tid skiftar ordförande och möten genomförs på olika orter 
så att kostnaderna fördelas mellan ledamöternas arbetsplatser. 

• Möten i externa lokaler betalas av den region som har processtödjaransvaret 
för berört RMPO. På detta sätt fördelas kostnaderna rättvist mellan regionerna.  

• För möten med övernattning delas fakturan så att respektive arbetsplats betalar 
kostnaderna för sin ledamot. 

• Ledamotens arbetsplats betalar alltid reskostnaderna. 
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