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Uppdragsbeskrivning för kunskapsråd  
i Sydöstra sjukvårdsregionen 
 

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård 
Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland bildar tillsammans Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Sjukvårdsregionen organiserar regionala programområden som motsvarar de nationella programom-

rådena som Sveriges regioner beslutat samverka i för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resursef-

fektiv vård. 

Med regionala programområden bygger sjukvårdsregionen vidare på ett mångårigt och framgångs-

rikt samarbete utifrån regionernas samverkansavtal och Samverkansnämndens årliga överenskom-

melse om samverkan och vård i sjukvårdsregionen.  

Samverkan ska bidra till att bästa möjliga kunskap används i varje möte mellan patient och vårdper-

sonal. Systemet för kunskapsstyrning ska stödja ett kontinuerligt och gemensamt lärande där reg-

ioner och sjukvårdsregioner gör varandra framgångsrika. 

Systemet för kunskapsstyrning 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/regional nivå 

 Sätter mål, analyserar och följer resultat  

 Återkopplar och för dialog om kvalitet 

 Tillhandahåller lättillgängliga kunskapsstöd 

 Har en struktur för implementering och för-
bättringsarbete 

 Stöder samverkan 
 
Nationell nivå 

 Samverkar med huvudmän och myndig-
heter 

 Samverkar om nationella kunskapsun-
derlag 

 Samverkar om indikatorer, uppföljning, jäm-
förelser och analyser 

 Samverkar i gemensamma utvecklingsom-
råden 
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Utgångspunkter 

 

Patientlöften om god vård 
Utifrån Socialstyrelsens sex dimensioner av god vård har Samverkansnämnden formulerat löften 

att patienter i Sydöstra sjukvårdsregionen ska: 

 erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök 

 erbjudas diagnostik, behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte 

 vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan 

 få tillgång till jämlik vård 

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 

 få tillgång till patientsäker vård 

 erbjudas kostnadseffektiv vård 

 

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning. 

Uppdrag 
Sjukvårdsregionens kunskapsråd är en plattform för gemensamt lärande samt ett ledningsstöd i sam-

verkan och kunskapsstyrning. 

Kunskapsråden har Regionsjukvårdsledningens uppdrag att stödja, följa upp, samordna arbetet i de 

regionala programområdena. 

Kunskapsråden kan initiera och stödja samverkan. Dess representanter för regionernas hälso- och 

sjukvårdsledningar har mandat och ansvar att lyfta frågor för beslut i respektive region och Region-

sjukvårdsledningen. 

Kunskapsråden har särskilt fokus på god och jämlik vård. Löpande uppföljning av vårdproduktion 

och ekonomi hanteras i Regional arbetsgrupp regionavtal. 

Kunskapsråden: 

 efterfrågar resultat och analys utifrån sjukvårdsregionens patientlöften 

 underlättar för programområdena att utföra sitt uppdrag 

 bidrar med systemperspektiv i remissvar och förslag till förändringar 

 stödjer implementering av bästa möjliga kunskap 

 stödjer samverkan med samverkansgrupper, kvalitetsregister och forskning 

 verkar för ökad patientmedverkan 

 

Representanter för regionernas hälso- och sjukvårdsledningar i Kunskapsråd diagnostik och sinnen 

är styrgrupp för Centrum för sällsynta diagnoser. 

Representanter för regionernas hälso- och sjukvårdsledningar i Kunskapsråd kirurgi och cancer är 

styrgrupp för Regionalt cancercentrum Sydöst. 

Sammansättning och roller 
Kunskapsråden består av: 

 två representanter för respektive regions hälso- och sjukvårdsledning 

 ordförande i ingående programområden 

 en representant för regionalt programområde primärvård 

 en representant för forskning 

 processtöd 
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Ordförandes uppdrag 
Kunskapsrådets ordförande är anställd inom respektive region. Arbetstiden kan variera mellan olika 

kunskapsråd och olika tider på året. Uppdraget roterar mellan regionerna i tvåårsperioder. 

Kunskapsrådets ordförande: 

 företräder sjukvårdsregionen 

 driver kunskapsrådets arbete framåt och säkerställer att uppdraget fullföljs 

 etablerar relevanta kontakter med övriga kunskapsråd, regionala samverkansgrupper och 

andra grupper 

 initierar, planerar och leder möten 

 skapar rutiner och fördelar arbete i samråd med gruppen 

 

Processtödets uppdrag 
Kunskapsrådets processtöd rekryteras från regionsjukvårdsledningens stab eller andra sjukvårdsreg-

ionala stödfunktioner. Uppdraget roterar mellan regionerna i tvåårsperioder. 

Processtödet har sin anställning i respektive region. Arbetstiden kan variera mellan olika kunskaps-

råd och olika tider på året. Verksamhetsansvarig chef godkänner att tid avsätts till uppdraget. 

Kunskapsrådets processtöd: 

 utgör ett kvalificerat stöd till ordförande utifrån kunskapsrådets uppdrag 

 sammanställer tillsammans med ordförande efterfrågade synpunkter och underlag till sam-

ordnade remissvar 

 dokumenterar och publicerar kunskapsrådets mötesanteckningar 

 utför bokningar och utskick 

 

Deltagares uppdrag 
Deltagarna är anställda inom respektive region. 

Deltagarna: 

 representerar sitt programområde eller sin organisation 

 bidrar med sakkunskap  

 samarbetar aktivt 

 förankrar och kommunicerar i sin egen organisation 
 RPO-representant utser en ersättare vid förhinder 

 

Finansiering 
Respektive region finansierar sina deltagare. Kostnaderna bör fördelas rättvist mellan regionerna 

över tid. 
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Indelning 

Kunskapsråd  Ingående programområden  

Diagnostik och sinnen Medicinsk diagnostik 
Sällsynta sjukdomar 
Tandvård 
Ögonsjukdomar 
Öron-, näsa- och halssjukdomar 

Hälsa och rehabilitering  Barn och ungdomars hälsa 
Hälsofrämjande 
Primärvård 
Psykisk hälsa 
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
Äldres hälsa 

Kirurgi och cancer Cancersjukdomar 
Hud- och könssjukdomar 
Kirurgi och plastikkirurgi 
Kvinnosjukdomar och förlossning  
Mag- och tarmsjukdomar 
Njur- och urinvägssjukdomar 
Rörelseorganens sjukdomar 

Medicin och akut vård  Akut vård 
Endokrina sjukdomar 
Hjärt- och kärlsjukdomar 
Infektionssjukdomar 
Lung- och allergisjukdomar 
Nervsystemets sjukdomar 
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation 
Reumatiska sjukdomar 

 


