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Uppdragsbeskrivning för regionernas medicintekniska 

beredningsfunktion 

Temporär uppdragsbeskrivning i syfte att stödja nomineringsprocessen.  

Bakgrund och syfte  

Samverkansmodellen för medicinteknik syftar till att positionera regionerna som en 

samlad handlingskraftig sektor och företrädare för kunskapsbaserad och jämlik vård 

med stort etiskt ansvarstagande inom det medicintekniska området.  

Samverkansmodellens beredningsfunktion koordinerar, bereder, kommunicerar och 

följer upp regiongemensamt agerande och är ett operativt stöd till MTP-rådet. 

Uppdragsgivare  

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, NSG LM/MT är 

uppdragsgivare åt beredningsfunktionen.  

Beredningsfunktionen rapporterar till samverkansgruppen genom koordinator, tillika 

MTP-rådets sekreterare, inom den nationella stödfunktionen vid SKL.  

Rapportering till samverkansgruppen sker löpande vid behov, men också i samband 

med att samverkansgruppen ska redovisa sin verksamhetsrapport. 

Uppdrag  

Beredningsfunktionens övergripande uppdrag: 

 koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande 

inom samverkansmodellen och utgör ett operativt stöd till MTP-rådet 

 utvecklar, förvaltar och vidareutvecklar interna rutiner och processer för ordnat 

införande av medicinteknik 

 har som huvudsakligt uppdrag ordnat införande av ny medicinteknik, men kan 

vid behov, på samverkansgruppens uppdrag, även bereda andra 

medicintekniska frågeställningar av gemensamt intresse. 

Specifika uppdrag: 

Beredningsfunktionen utgör första kontaktyta och informationsförmedlare  

 inom respektive sjukvårdsregion mellan nationell och regional nivå för t.ex. 

kontaktpersoner medicinteknik, HTA-enheter/motsvarande, upphandlings-

enheter, medicintekniskt ansvariga, hjälpmedelsverksamheter, 

läkemedelskommittéer m.fl.  

 till nationella programområden och nationella arbetsgrupper där 

sjukvårdsregionen har ordförandeskapet 
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 gentemot TLV, SBU och övriga relevanta myndigheter i löpande 

samverkansfrågor 

 gentemot berörda branschorganisationer och företag runt t.ex. enskilda 

produkter eller processfrågor. 

Beredningsfunktionen ska även 

 samordna horizon scanning för medicinteknik 

 genom kontakter med regioner och myndigheter identifiera befintliga ev. 

hälsoekonomiska- eller HTA-rapporter eller medverka till att sådana tas fram, 

genom egen kompetens eller genom externa experter 

 sammanställa beslutsunderlag till det medicintekniska rådet 

 stödja vårdgivare vid ev. tolkning och förtydligande av utfärdade 

rekommendationer 

 utgöra stöd till upphandlingsprojektet inom samverkansmodellen. 

 kommunicera MTP-rådets rekommendationer och annat gemensamt agerande 

inom ramen för samverkansmodellen på webbplatsen xxx samt nyhetsbrev. 

Sammansättning  

Beredningsfunktionen har åtta ordinarie medarbetare: 

 Koordinator, tillika MTP-rådets sekreterare, sammankallande 

 Sex sjukvårdsregionala medarbetare med olika kompletterande kompetenser 

 Projektledare upphandling/upphandlingskoordinator 

Beredningsfunktionen bör ha egen eller tillgång till kompetens inom områdena  

 medicinsk/klinisk verksamhet 

 medicinsk teknik/IT 

 forskning/innovation 

 ekonomi/hälsoekonomi  

 vårdutveckling/processledning 

 affärsutveckling/upphandling  

 uppföljning 

Utöver detta kan funktionen knyta till sig relevant kompetens vid behov, t.ex. juridisk. 

Samverkansmodellens beredningsfunktion utgörs av ett operativt team, bemannad 

med olika kompetenser från de sex sjukvårdsregionerna, samt en koordinator, anställd 

av SKL som dessutom är MTP-rådets sekreterare. Förutom detta ingår även 

projektledaren för samverkansmodellens upphandlingsprojekt. När 

upphandlingsprojektet avslutas kommer en upphandlingskoordinator ingå. 

Gentemot den egna sjukvårdsregionen har alla sex sjukvårdsregionala medarbetare 

samma uppdrag – däremot kommer vissa av beredningsfunktionens arbetsuppgifter 
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vara av mer specifik karaktär och lämplig att utföras för alla sjukvårdsregioners 

räkning. Det innebär att beredningsfunktionen har möjlighet att fördela vissa uppdrag/ 

arbetsuppgifter sinsemellan.  

Beredningsfunktionens sjukvårdsregionala representation är initialt dimensionerad för 

att motsvara ca 3,0 heltidsbefattningar, vilket resursmässigt ska fördela sig lika mellan 

sjukvårdsregionerna, d.v.s. 0,5 befattning per sjukvårdsregion. Eftersom berednings-

funktionen ska utgöra en fungerande arbetsgrupp som ska kunna agera så effektivt, 

smidigt och snabbt som möjligt, företräds beredningsfunktionen med en person per 

sjukvårdsregion. I verkligheten kan dock arbetsinsatsen fördela sig på fler personer 

inom respektive sjukvårdsregion.  

Ordnat införande av ny medicinteknik handlar i stor utsträckning om kunskaps-

styrning i kombination med kunskap om vårdens processer, inklusive 

medicintekniska- IT-mässiga och ekonomiska aspekter. Det är därför önskvärt att 

beredningsfunktionens medarbetare finns på stabsnivå eller motsvarande i 

sjukvårdsregionen, för att underlätta beslutsprocesser och kommunikation till olika 

nätverk och verksamheter. 

Arbetsordning  

Gruppen fungerar självständigt och agerar utifrån uppdragets art och omfattning. Det 

innebär att gruppens mötesfrekvens kan komma att förändras beroende på vilken fråga 

som ska behandlas. Mötesformerna beslutar gruppen självständigt om.  

Gruppens sammansättning och kompetens och enskilda medarbetares kunskap och 

fallenhet för olika uppgifter påverkar arbetsformerna.  

Gemensamma dokument samlas hos SKL på projektplatsen.  

Beredningsfunktionen har möjlighet att förlägga gemensamma möten i SKL:s lokaler.  

Utvärdering  

Utvärdering av beredningsfunktionens arbete ska ske samordnat med utvärderingen av 

hela samverkansmodellen.  

Uppdragsbeskrivningen är fastslagen av den nationella samverkansgruppen för 

läkemedel och medicinteknik. 

 

Stockholm,  maj 2019  

 

 

Johan Bratt, ordförande  

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik 


