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Uppdragsbeskrivning för regional  
samverkansgrupp Health Technology  
Assessment (HTA) i Sydöstra sjukvårds-
regionen 
 

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

sjukvårdsregionen. 

Sjukvårdsregionen organiserar regionala samverkansgrupper som till stor del motsvarar de nation-

ella samverkansgrupper som Sveriges regioner beslutat samverka i för en mer kunskapsbaserad, 

jämlik och resurseffektiv vård.  

Med regionala samverkansgrupper bygger sjukvårdsregionen vidare på ett mångårigt och fram-

gångsrikt samarbete utifrån regionernas samverkansavtal och Samverkansnämndens årliga överens-

kommelse 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 bygger på att varje nivå tar an-

svar 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 och regional nivå 

 Sätter mål, analyserar och följer resultat  

 Återkopplar och för dialog om kvalitet 

 Tillhandahåller lättillgängliga kunskapsstöd 

 Har en struktur för implementering och förbättringsar-
bete 

 Stöder samverkan 
 
Nationell nivå 

 Samverkar med huvudmän och myndigheter 

 Samverkar om nationella kunskapsstöd 

 Samverkar om indikatorer, uppföljning, jämförelser 
och analyser 

 Samverkar i gemensamma utvecklingsområden 
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Patientlöften 
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. 

Generellt uppdrag 
Samverkansgrupperna i Sydöstra sjukvårdsregionen ska inom ramen för sina ansvarsområden 

 stödja nationella programområden som sjukvårdsregionen har nationellt värdskap för 

 stödja regionala programområden 

 vara kontaktväg för regionernas lokala resurser 

 vara plattform för erfarenhetsutbyte och lärande 

 nominera och stödja representanter i nationella arbetsgrupper   

 samverka med andra sjukvårdsregionala samverkansgrupper och strukturer  

 vara referensgrupp och remissinstans i nationella och sjukvårdsregionala frågor 

 vid behov bistå Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden i arbetsgrupper för sär-

skilda uppdrag. 

 

Specifikt uppdrag 
Regional samverkansgrupp Health Technology Assessment (HTA) granskar nya metoder som står 

inför ett eventuellt införande i vården. Det gäller även metoder inom omvårdnad, rehabilitering och 

prevention och metoder som eventuellt bör avvecklas. Samverkansgruppen granskar inte läkeme-

delsbehandling. 

 

Utvärdering av vetenskaplig evidens gör ur medicinskt, hälsoekonomiskt, etiskt, samhälleligt och 

patientperspektiv. Med vetenskaplig evidens menas det sammanvägda resultatet av systematiskt in-

samlade och kvalitetsgranskade forskningsresultat, som uppfyller bestämda krav på tillförlitlighet. 

 

Regional samverkansgrupp HTA ska 

 i först hand stödja nationella programområden som sjukvårdsregionen har nationellt värd-

skap för med HTA-analyser och metodstöd vid tillämpning av det generiska ramverket för 

kunskapsstöd 

 i andra hand bistå andra sjukvårdsregioner med HTA-analyser 

 i tredje hand stödja Sydöstra sjukvårdsregionens kunskapsråd 

 genom samverkan med regionala programområden stimulera uppbyggnad av lokal kunskap 

om och tillämpning av vetenskaplig evidens i praktiskt sjukvårdsarbete 

 samverka med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och motsva-

rande svenska organisationer genom att förmedla kunskaper om utvärderingar och bidra till 

kostnadseffektiv användning av resurserna för medicinsk utvärdering 

 skriva utvärderingar på ett enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och 

allmänhet kan tillägna sig kunskapen. 
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Utöver sitt generella uppdrag förväntas samverkansgruppen genomföra ungefär fyra analyser per år. 

 

Arbetssätt 
Samverkansgrupperna arbetar processinriktat och utgår från vad som är bäst för invånarna. De ut-

formar sina arbetssätt och aktiviteter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vid behov organiseras ar-

betsgrupper för särskilda uppdrag eller delar av uppdraget. Regionsjukvårdsledningens stab stöder 

samverkansgrupperna i praktiska frågor. 

Rapportering 
Samverkansgrupperna arbetar på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Grupperna dokumenterar 

sitt arbete i en årlig handlingsplan och årsrapport som publiceras på sjukvårdsregionens webbplats 

tillsammans med aktuella kontaktuppgifter. 

Kommunikation 
Generell information till regionala programområden förmedlas via kunskapsrådens processtöd. In-

formation som berör enstaka programområden förmedlas via respektive programområdes process-

stöd. Samverkansgruppens arbete och genomförda utvärderingar kommuniceras till uppdragsgivare 

och publiceras på sjukvårdsregionens webbplats. 

Sammansättning 

Samverkansgrupperna bemannas med representanter från regionerna och, när sådan finns, sjuk-

vårdsregionens representant i motsvarande nationell samverkansgrupp. 

Region Östergötland  Ordförande 30 %, en eller flera ledamöter totalt motsvarande 20–30 % 

hälsoekonom 10 % och etiker 10 %.  

Region Jönköpings län Minst två ledamöter på totalt 20–30 % och tillgång till informations-

specialister via avtal med bibliotek. 

Region Kalmar län Minst två ledamöter på totalt 20–30 % och tillgång till informations-

specialister via avtal med bibliotek. 

 
Ordförandes uppdrag 
Ordförande 

 företräder sjukvårdsregionen 

 driver gruppens arbete framåt och säkerställer att uppdraget fullföljs 

 etablerar relevanta kontakter med programområden och andra samverkansgrupper 

 initierar, planerar och leder möten 

 skapar rutiner för och fördelar arbete som behövs mellan möten i samråd med gruppen. 

 

Deltagares uppdrag 
Samverkansgruppernas deltagare är anställda inom respektive region. 

Deltagarna ansvarar gemensamt för gruppens arbete som sker inom ramen för deltagarnas respek-

tive anställningar, 

Deltagare 

 representerar sin region 

 bidrar med sakkunskap  

 samverkar aktivt 

 förankrar och kommunicerar i sin egen organisation. 
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Deltagare i den sjukvårdsregionala samverkansgruppen med uppdrag i den nationella samverkans-

gruppen representerar hela sjukvårdsregionen. 

Finansiering 
Respektive region finansierar sina deltagare inklusive deltagare i eventuella arbetsgrupper.  


