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Rutin: Nominering och beslut om ledamöter från 

någon av de tre kommunala stöd-och 

samverkansstrukturerna 

 

Bakgrund 

Nominering av ledamöter till nationella samverkansgrupper (NSG) administreras av 

regionsjukvårdsledningens stab.  

 

Denna rutin är framtagen som stöd för att likställa processen för de ledamöter som nomineras från 

någon av de tre kommunala Stöd- och samverkansstrukturerna.  

De byten och tillsättningar av ledamöter som regionerna nominerar till i nationella programområden 

(NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) administreras av regionerna utsedda processtöd vilka på 

likvärdigt sätt kan stödja de tre kommunala Stöd- och samverkansstrukturerna, ansvaret för 

processen vilar dock på respektive kommunal Stöd- och samverkansstrukturer att hantera. 

 

Nomineringsprocess - kommuner och regioner inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Regionala programområden (RPO) ansvarar för att föreslå sjukvårdsregionens representanter i 

nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG). 

Beslut 

Beslutsunderlaget från RPO ska omfatta: 

 Godkännande från chef 

 Personuppgifter 

 Kompetens 

 Befattning 

 Uppdragsbeskrivning 

Beslut om vem som ska nomineras till nationella uppdrag i NPO och NSG fattas av 

regionsjukvårdsledningen. 

Nominering av ledamot till NAG beslutas av respektive RPO. 

Systemförståelse är meriterande i valet av kommunernas respektive sjukvårdsregionens 

representanter. 

Jävsdeklaration 

Beslutade ledamöter ska fylla i blanketten ”Deklaration för bedömning av intressekonflikter och 

andra bindningar för experter/uppdragstagare inom Nationellt system för kunskapsstyrning”. 

Kommunen där ledamoten är anställd ansvarar för att bedöma och enligt lokala kommunala rutiner 

diarieföra jävsdeklarationen. 
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Uppdrag och ansvar 

Utsedd ledamot ansvarar för kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå via 

relevanta kunskapsråd, programområden, samverkans- och arbetsgrupper. 

 

Ledamotens arbetsgivare ansvarar för att ledamoten har arbetstid och förutsättningar för sitt 

uppdrag.  

 

Finansiering 

Den nationella överenskommelsen om att tillsammans bidra med resurser innebär att det inte finns 

några särskilt avsatta budgetmedel att äska utan varje arbetsgivare bidrar och säkrar att utsedda 

ledamöter kan medverka enligt de uppdrag hen tilldelats. Se även den överenskommelse som de tre 

regionerna enats om gällande fördelning av kostnader. 

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/regionsjukvardsledningen/processtod-och-mallar/fordelning-av-kostnader-for-samverkan/

