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Redovisning från uppstarts- eller uppföljningsdialoger med
RSG hösten 2021
Under hösten har uppstart- eller uppföljningsdialog hållits med de sjukvårdsregionala
samverkansgrupperna (RSG). De grupper som under året startat eller varit i gång sedan tidigare år.
Uppföljningarna utgår från generella utgångspunkter som formulerats i norra sjukvårdsregionens
kunskapsstyrning och specifika uppdrag som varje RSG eventuellt tidigare har identifierat som
viktiga utvecklingsområden.
Under året och inför dessa dialoger har ett generellt uppdraget för ett RSG tagits fram och ser ut
enligt följande:
Sjukvårdsregionala samverkansgrupper finns för att leda och samordna norra regionernas
sjukvårdsregionala, gemensamma arbete inom av området identifierad utveckling.
Utgångspunkter som alltid beaktas i det sjukvårdsregionala arbetet:
• Den organisation vi inrättar för RSG ska bedömas som värdeskapande för
sjukvårdsregionen
• Specifika norrländska förutsättningar bedöms och beaktas i uppdragen för RSG
• En jämlik/jämställd vård i sjukvårdsregionen med säkra och effektiva vårdprocesser ska
främjas och ska ligga till grund för samverkansstrukturen. Stöd ska ges för att uppnå vision
och målbild i enlighet med de riktlinjer, arbetssätt och struktur som gäller för det
sammanhållna systemet inom kunskapsstyrning
Det generella uppdraget till samtliga RSG är att:
1. Genomföra inventering och bidra med frågor för nationell samverkan samt bidra med
underlag och kunskap till den nationella samverkansgruppens behovsanalys och
omvärldsbevakning
2. Ta emot nationella stöddokument, rekommendationer och metoder med mera, vid behov
anpassa och skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av dessa samt stödja att de sprids och
implementeras
3. Samverka med registercentra, sjukvårdsregionala programområden och övriga
samverkansgrupper
4. Där behov finns bidra till att effektivisera vårdprocesserna inom sjukvårdsregionen genom
att utifrån det egna området ge input till ansvars- och arbetsfördelning såväl nivå- som
kompetensmässigt
5. Identifiera och arbeta med specifika sjukvårdsregionala uppdrag
6. RSG ledamot ansvarar för samverkan och informationsöverföring med och till den egna
lokala arbetsgruppen (LSG) eller berörda programområden i regionen
Utöver de generella uppdragen har samtliga RSG också specifika uppdrag som dokumenteras och
följs upp i den årliga dialogen.
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Uppföljningsdialoger har hållits med följande
•
•
•
•
•
•

RSG läkemedel
RSG medicinsk teknik
RSG uppföljning och analys, inkl kvalitetsregister, strukturerad vårdinformation och
metoder för kunskapsstöd
RSG strukturerad vårdinformation
RSG stöd för utveckling
RSG patientsäkerhet

RSG forskning och life sience har ännu inte formaliserats och en dialog är pågående om
sammansättning och form för att möjliggöra en uppstart.
Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF avser även fortsättningsvis att årligen följa upp uppdrag och
sammansättning i respektive RSG, skriftligt och i dialogform.
Sammanfattning
Samtliga RSG-ledamöter har bjudits in till dialogerna, flertalet ledamöter har deltagit och i detta är
NSG-ledamot inkluderad. Ett frågeformulär har skickats ut inför mötesdialogen och som
grupperna har ge svar på i förväg.
Från NRF har förbundsdirektör, sjukvårdsregional samordnare och administratör medverkat i
dialogerna.
Generella iakttagelser från dialogerna är att RSG grupperna är i uppstartsfas med fokus på
sammansättning och former för arbetssätt och samverkan. RSG patientsäkerhet, RSG läkemedel,
RSG medicinsk teknik, samt RSG uppföljning och analys är grupperingar som sedan tidigare varit
i gång i andra former för samverkan. Under RSG läkemedel har Aril som gruppering formaliserats
som en sjukvårdsregionalarbetsgrupp (RAG). En rutin för bildande av RAG finns utarbetad i
sjukvårdsregionen.
Ett behov av administrativt stöd beskrivs av grupperna. De är positiva till att erbjudas en
gemensam digital samarbetsyta i Teams.
I dialogerna ha frågor ställts om kommunikationen mellan de olika nivåerna; nationellt,
sjukvårdsregionalt och lokalt. Grupperna beskriver samarbetet som bra. Nationell ledamot i
respektive samverkansområde är representerad i RSGet. Behovet att utveckla samverkan både
sjukvårdsregionalt med övriga RSG samt RPOer uttrycks som viktigt i alla grupper, liksom
kopplingen till en utveckling av motsvarande lokala grupperingar (LSG). Kommunikationen
förväntas komma att kunna fungera väl även inom den regionala lokala nivån i framtiden.
På fråga om hur arbetet i gruppen visar förändring och utvecklingen så kan detta ännu inte konkret
beskrivas, men genom nu uppbyggd struktur och nätverk för kommunikation ses förhoppning om
att kunskap och kopplingen i strukturen ska leda till förenkling och inte minst implementering ses
som ett viktigt stöd. Hinder för arbetet beskrivs i form av okunskap om beslut och strukturer, samt
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att personella resurser som avsatts ej frigörs. Detta kan möjliggöras genom fortsatt förankring, att
fånga behov från RPO och andra RSG grupperingar, att utifrån detta ge stöd och att sprida
kunskap om sitt samverkansområde.
RSG ser sammanfattningsvis ett behov av stöd från NRF för att utveckla samverkan med RPO och
andra RSG samt att lyfta upp kunskapsstyrningsfrågan till strategisk nivå i regionerna. Vägen
framåt önskas ske i dialog. Under hösten genomförs en serie om fem webbinarium som planeras
och genomförs av RSG stöd för utveckling och RSG uppföljning och analys i samarbete med
NRF. Detta är en del i ett utvecklat processtöd.
Sammanställningen av dialogerna ligger till grund för åtgärder och insatser för kommande år från
NRF och andra aktörer.
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