ÄRENDE TILL

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen

2017-10-03

Sida 1 (2)

Rekommendation om etablering av en
sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
Dnr 02275-2017

Förslag till beslut
1. Regiondirektören ges uppdrag att etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning enligt förslaget.

Sammanfattning
För att patienterna ska mötas av och få en god vård som ges på lika villkor
samt är kunskapsbaserad och av hög kvalitet krävs att vårdens personal har
tillgång till aktuell kunskap och verkar i en lärande miljö. Vårdens processer
och resultat behöver följas upp och återföras på olika nivåer i systemet.
Transparens och öppna jämförelser ökar möjligheter till lärande. Kunskapsunderlagen som möter användarna behöver vara samordnade, framtagna på
relevanta områden och utformade så att de är lätta att använda i vårdmötet,
exempelvis i form av beslutsstöd. Användning av bästa tillgängliga kunskap
leder till en hälso- och sjukvård med mindre variationer, bättre effektivitet
och högre kvalitet.

Ärendet
Landsting och regioner samverkar utifrån den gemensamma visionen: Vår
framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma strukturen för kunskapsstyrning och anpassar sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen
med syfte att få styrka genom hela systemet. De säkrar en långsiktigt regional och lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen.
Landsting och regioner avsätter resurser regionalt genom av att ta på sig
värdskap för ett antal programområden, genom att tillsätta ordförande och
processledare för aktuella programområden samt avsätta tid för experter att
delta i programområden och samverkansgrupper.
Med stöd av SKL etablerar landsting och regioner en gemensam organisations- och styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
genom att:
 inrätta nationella programområden med experter inom sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält
 tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom tvärgående områden så som; uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk teknik, patientsäkerhet etc.
 tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskapsstyrning i
samverkan (SKS)
 tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande och beslut i styrgruppen (SKS)
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inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första hand
bemannas från SKL
Utifrån beslut tagna av styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella
strukturen gör landsting och regioner de förändringar som krävs regionalt
och lokalt. Vidare tar landsting och regioner politiska inriktningsbeslut utifrån en rekommendation från SKL:s politiska ledning om styrgruppens uppdrag, mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det
gemensamma arbetet. Sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings-/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.
Finansieringen för samverkansdelarna inom strukturen sker genom de
landstingsgemensamt avsatta medel som finns, med eventuella tillägg av
statliga medel via överenskommelser mellan SKL och staten. Finansieringsnivån höjs årligen utifrån LPI-index (exkl. läkemedelskostnader). Särskilda
satsningar eller utökning av den gemensamma finansiella ramen tas beslut
om i särskild ordning.

Bilagor:
Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning- hälso- och
sjukvård
SKLs brev till Regionstyrelsen
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefen Länssjukvård
Divisionschefen Närsjukvård
Verksamhetschefer
Utvecklingsavdelningen

ANSVARIG AVDELNING

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP583-382524020-191

0.6

ANSVARIG CHEF
Anneli Granberg

HANDLÄGGARE
Inger Lindberg

