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Uppdragsbeskrivning för kunskapsråd
i Sydöstra sjukvårdsregionen
Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Region Jönköpings län (RJL), Region Kalmar län (RKL) och Region Östergötland (RÖ) bildar tillsammans Sydöstra sjukvårdsregionen.
Sjukvårdsregionen organiserar kunskapsråd (KR) som en del i Landsting och regioners system för
kunskapsstyrning för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.
Utgångspunkten för samverkan är att bästa möjliga kunskap ska vara tillgänglig i varje möte mellan
patient och vårdpersonal. Systemet för kunskapsstyrning ska stödja ett kontinuerligt och gemensamt
lärande där landsting 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/landstingsnivå
Återkopplar och för dialog om kvalitet
Tillhandahåller lättillgängliga kunskapsstöd
Har en struktur för implementering och förbättringsarbete
Stöder samverkan
Nationell nivå
Samverkar med huvudmän och myndigheter
Samverkar om nationella kunskapsunderlag
Samverkar om indikatorer, uppföljning, jämförelser och
analyser
Samverkar i gemensamma utvecklingsområden
Med kunskapsråd bygger Sydöstra sjukvårdsregionen vidare på ett mångårigt och framgångsrikt
samarbete.
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God vård

Övergripande mål för kunskapsstyrning i samverkan är god vård:
• Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten
ska präglas av rättssäkerhet.
• Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.
• Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
• Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård
eller omsorg.
• Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till
hela befolkningen.

Uppdrag

Kunskapsråden arbetar på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen (RSL) för att säkerställa ledningsstöd till regionala medicinska programområden (RMPO) och skapa drivkraft i systemet för kunskapsstyrning.
Kunskapsråden:
• ansvarar för att arbetet i ingående RMPO har förutsättningar för framgång
• utser ordförande i ingående RMPO
• följer upp arbetet utifrån de sjukvårdsregionala patientlöftena och RMPO:s uppdragsbeskrivning genom verksamhetsplan och årsrapport
• utgör kanal mellan RMPO och RSL
• hanterar samverkansfrågor som inte kan hanteras av enskilt RMPO
• utgör plattform för utbyte mellan ingående RMPO
• ger genom deltagande representant från RMPO primärvård möjlighet att säkra primärvårdsperspektiv och samverkan med ingående programområden
Löpande uppföljning och ekonomi hanteras i sjukvårdsregionens ekonomigrupp.
Respektive RMPO ansvarar för kommunikationen med motsvarande nationella programområde
(NPO) och lokal nivå.

Sammansättning

Kunskapsråden består av två representanter för respektive hälso- och sjukvårdsledning i RJL, RKL
och RÖ och ordförandena i de RMPO som ingår i respektive råd.
RMPO primärvård utser en deltagare och en suppleant i samtliga kunskapsråd.
En representant från RSL stab eller andra sjukvårdsregionala stödfunktioner utses till sekreterare.
Uppdragen som ordförande och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.
Representant för RMPO utser ersättare från respektive RMPO vid förhinder.
Samordningsansvariga för RCC och RCPH ingår i berörda kunskapsråd.
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Kunskapsråd
Hälsa och rehabilitering

Kirurgi och cancer

Medicin och akut vård

Diagnostik och sinnen

Ingående RMPO
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa (RCPH)
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Äldres hälsa
Cancersjukdomar (RCC)
Hud- och könssjukdomar
Kvinnosjukdomar och förlossning
Mag- och tarmsjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Akut och perioperativ vård
Endokrina sjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Infektionssjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Nervsystemets sjukdomar
Reumatiska sjukdomar
Medicinsk diagnostik
Sällsynta sjukdomar (CSD)
Tandvård
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar

Kunskapsråd Hälsa och rehabilitering är styrgrupp för Regionalt centrum för psykisk hälsa (RCPH).
Kunskapsråd Kirurgi och cancer är styrgrupp för Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst.

Ordförandes uppdrag

Kunskapsrådets ordförande är anställd inom respektive region.
Ordförande:
• företräder sjukvårdsregionen
• driver kunskapsrådets arbete framåt och säkerställer att uppdraget fullföljs
• etablerar relevanta kontakter med andra grupper
• initierar, planerar och leder möten
• skapar rutiner för och fördelar arbete som behövs mellan möten i samråd med gruppen

Deltagares uppdrag

Deltagarna är anställda inom respektive region.
Deltagarna representerar sin region eller sitt programområde. De förväntas bidra med sakkunskap
och aktivt samverka, förankra och sprida information i den egna organisationen eller programområdet.

Finansiering

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