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Administrativa rutiner inom kunskapsstyrning i norra

sjukvårdsregionen
Dokumentet innehåller nomineringsförfarande, uppstart av RPO, RSG och RAG,

om problem uppstår i grupper och informationsflöde.

Nominering till nationellt programområde och samverkansgrupp (NPO - NSG)
När nytt NPO eller NSG ska starta håller SKR:s stödfunktion i processen.

Nominering av ny ledamot till NPO eller NSG ombesörjs av BG-SKS. NRF handhar processen med

jävsdeklaration som formellt godkänns i NRF:s beredningsgrupp (BG).

Nominering till nationell arbetsgrupp (NAG) och NAG vårdförlopp
När NAG-ledamot ska nomineras är norra sjukvårdsregionens ledamot i det berörda NPO/NSG

ansvarig för processen. NRF bistår i handläggning.

Instruktion

nominering NAG.pdf se separat bilaga

Sjukvårdsregionalt programområde och samverkansgrupp (RPO - RSG)
I chefssamråd som övergått till RPO och tidigare råd/grupper som övergått till RSG så kvarstår

tidigare ledamöter. Vid förändring av sammansättningen ansvarar ordförande för nomineringen.

Sammansättningen i RPO ska vara linjeansvariga chefer och professionsföreträdare.

Bedömd jävsdeklaration lämnas in av samtliga ledamöter. Ordförande är ansvarig för att så sker och

ges administrativt stöd från NRF. Beslut om jäv tas i BG.

Vid etablering av nytt RPO-RSG nomineras regionernas ledamöter med hjälp av regionernas

kunskapsstyrningsstrateger. Nomineringsformulär används och skickas till NRF för beslut i BG.

Nomineringsformulä

r RPO, RSG och RAG 201015.docx se separat bilaga

Bildande av sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG)
Aktuellt RPO/RSG föreslår en ny RAG till NRF. Beslut tas i BG

Rutin vid
tillsättande av RAG i Norra sjukvårdsregionen.docx

se separat bilaga
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Nominering till sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG)
Ordförande från aktuellt RPO nominerar ledamöter. Nomineringsformulär och resultat förmedlas till

NRF för beslut i BG.

Nomineringsformulä

r RPO, RSG och RAG 201015.docx se separat bilaga

Om problem uppstår i en grupp, hur löser vi det?
Ordförande ansvarar för att gruppen fungerar väl.

Vid problem som inte kan lösas inom en nationell grupp, kontaktas ansvarig en nivå högre upp t.ex.

från en NAG till NPO.

Vid problem som inte kan lösas inom en sjukvårdregional grupp informeras NRF som tar frågan

vidare till BG.

Information om förändringar i grupperna
Information om förändringar i norra sjukvårdsregionens grupper finns på NRFs hemsida.

www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Information om förändringar i nationella grupper finns på kunskapsstyrningens hemsida.

www.kunskapsstyrningvard.se

Informationsbrev från NRF skickas regelbundet ut till medarbetare som är ledamöter inom

kunskapsstyrningssystemet i norra sjukvårdsregionen.

Vid kontakt med NRF använd mailadress nrf@norrarf.se

http://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/
http://www.kunskapsstyrningvard.se/
mailto:nrf@norrarf.se

