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Till
Södra Regionvårdsnämnden

Finansiering av kunskapsstyrningssystemet, chefssamråd
och Samarbete för bättre vård
Södra Regionvårdsnämnden beslutar att
1. Fastslå i ärendet föreslagna principer för hantering av finansiering av
kunskapsstyrningssystemet, chefssamråd och Samarbete för bättre vård
2. Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp får i uppdrag att ta fram ytterligare
förslag till fördelningsprinciper för att komplettera de principer som fastslås i
punkt 1
Bakgrund
Södra Regionvårdsnämnden finansierar idag kostnader relaterade till både den
nationella och sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen. Finansieringen sker via
solidarisk finansiering och genom ianspråktagande av ackumulerade överskott från
förra mandatperioden enligt beslut i Södra regionvårdsnämnden.
De regionala programområdena (RPO) har möjlighet att rekvirera 100 tkr för sin
verksamhet med möjlig extrarekvirering på 50 tkr mot uppvisande av kvitto. Det har
visat sig att detta är ett trubbigt sätt att fördela anslag och att man har större nytta av
att respektive RPO får ersättning för sina faktiska kostnader inom väl definierade
områden samt administrativ hjälp relaterad till detta.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har för 2019 tecknat en
överenskommelse som ska bidra till jämlik och effektiv vård av god kvalité genom
standardiserade vårdförlopp (SVF). Satsningen ska stärka det pågående
utvecklingsarbetet med nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
Sjukvårdsregionerna tilldelas 5 Mkr vardera för att under 2019 bidra till att minst fem
standardiserade vårdförlopp inom ramen för kunskapsstyrningssystemet tas fram.
Sannolikt kommer sjukvårdsregionerna att tilldelas medel även för år 2020 och 2021.
Att införa SVF inom Södra sjukvårdsregionen kommer att beröra inte bara
kunskapsstyrningssystemet utan också grupper relaterade till chefslinjen för att
hantera bland annat implementeringen. Det är därför rimligt att utöka Södra
Regionvårdsnämndens finansiering till att omfatta även chefssamråd och Samarbete
för bättre vård.
Följande principer föreslås för Södra regionvårdsnämndens finansiering av
kunskapsstyrning, chefssamråd och Samarbete för bättre vård:
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Representanter från Södra sjukvårdsregionen i arbete med kunskapsstyrning
på nationell nivå utifrån Södra sjukvårdsregionens värdskap* (nationella
programområden, nationella arbetsgrupper):
 Resor till nationella möten utanför Södra sjukvårdsregionen
• Ersättning till processledare
• Statistik och analysstöd
• Ersättning till patientföreträdare
• Ersättning till kommunrepresentant
*Södra sjukvårdsregionen har idag ett värdskap för följande områden: nervsystemets
sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar, tandvård samt ”vilande” värdskap för primärvård

Sjukvårdsregional nivå (programområden, chefssamråd och Samarbete för
bättre vård):
• Lokal och förtäring vid möten (ej resor)
• Administrativt stöd
Baserat på befintliga och kommande ekonomiska satsningar är bedömningen att det
inom Södra Regionvårdsnämndens ram kommer att finnas utrymme till ytterligare
insatser inom kunskapsstyrning/SVF. Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp
föreslås därför få i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till fördelningsprinciper för
att komplettera de principer som fastslås i detta ärende.
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