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Styrgrupp för kunskapsstyrning – förslag 

 
Frågan om styrning och ledning av arbetet med kunskapsstyrning har diskuterats vid flera tillfällen 

i RLS och i BG samt BG RSK. Förbundsdirektören har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till 

styrgrupp. 

 

Andemeningen har varit att bygga styrsystemet för kunskapsstyrning på motsvarande sätt som för 

RCC. Förbundsdirektionen utgör politisk styrgrupp för RCC och fattar beslut på strategisk nivå, 

dvs cancerplan(flerårig), verksamhetsplan och budget samt har regelbundna uppföljningar av 

arbetet. Förutom den politiska styrningen finns en styrgrupp bestående av två tjänstepersoner per 

region varav en på strategisk nivå (HSD el motsvarande) och en mer verksamhetsanknuten 

representant. 

 

För kunskapsstyrning utgör förbundsdirektionen politisk styrgrupp, då kunskapsstyrning är 

inkluderat i den nya förbundsordningen. Gällande tjänstepersonsnivå har inriktningen varit att RLS 

(regionala ledningssamrådet) ska ha rollen som styrgrupp på tjänstepersonsnivå.  

 

Systemet för kunskapsstyrning är under uppbyggnad och utvecklingen sker kontinuerligt snabbt. 

RLS har sammanträden fyra ggr per år i samband med förbundsdirektionen. Beslut om 

verkställighet i olika frågor kommer därför att behöva fattas betydligt oftare än RLS f n har sina 

sammanträden. Det finns därför anledning att föreslå flera nivåer för styrning och ledning av 

kunskapsstyrningen. Staten har betalat ut särskilda medel för kunskapsstyrning direkt till 

sjukvårdsregionerna och aviserar att göra det de närmaste åren också. 

 

Norra sjukvårdsregionförbundets beredningsgrupp BG, har uppdraget att bereda samtliga frågor 

som ska beslutas av förbundsdirektionen. BG kan och bör därför ha en beredande roll även 

gentemot RLS. Som beslutsordningen för kunskapsstyrning hittills har hanterats, har BG tagit 

verkställande beslut i frågor som rör ekonomi inom fastslagna budgetramar och varit beredande till 

FD i frågor som är budgetpåverkande. Förutom BG finns också RSK som är en operativ grupp för 

div frågor inom kunskapsstyrning och bereder frågor till BG. Exempel på sådana frågor är att ta 

fram rutiner för olika insatser inom kunskapsstyrning, bidra till att arbetet sker enligt de metoder 

som utarbetats nationellt o s v.  

 

Förslag; 

 

• FD utgör politisk ledning och fattar beslut om övergripande inriktning (verksamhetsplan) för 

 utveckling av systemet för kunskapsstyrning och om budget för  arbetet. 

 

• RLS är styrgrupp på övergripande verksamhetsnivå i frågor om inriktning för utvecklingen 

 samt frågor som är budgetpåverkande för NRF eller för regionerna.  

  

• BG är beredande inför FD och till RLS samt har delegation på beslut inom fastslagna 

 budgetramar för kunskapsstyrning. 

 

• RSK är fortsatt en operativ grupp bestående av strateger/samordnare eller motsvarande i 

 regionerna. RSK bereder förslag till BG där beslut om ekonomi krävs. 
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