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Arbetsprocess för hantering av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen
Arbetet i Västra Götalandsregionen börjar då Socialstyrelsen presenterat den preliminära versionen av nya nationella riktlinjer. Processen innehåller
flera delprocesser. Dessa beskrivs nedan.
1. Koncernstab Hälso- och sjukvård utarbetar förslag till uppdragshandling tillsammans med berörda delar av sakkunnigorganisationen. Program- och
prioriteringsrådet (PPR) tar ställning till förslaget. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om uppdragshandlingen och utser projektledare från
Koncernstab Hälso- och sjukvård. Den beslutade uppdragshandlingen kommuniceras till utförare och beställare.
2. Projektledaren samlar en arbetsgrupp med representanter för sakkunnigorganisationen, utförare, beställare och Koncernkontoret.
3. Gruppen utarbetar en regional konsekvensbeskrivning, som anger vilka åtgärder som behövs för att vårdpraxis i regionen ska kunna anpassas till de
nya nationella riktlinjerna.
4. Regionalt kunskapsseminarium genomförs gemensamt med Socialstyrelsen, där de preliminära nationella riktlinjerna presenteras. På seminariet
redovisas den regionala konsekvensbeskrivningen. Projektledaren utarbetar tillsammans med arbetsgruppen synpunkter på de preliminära riktlinjerna.
Förslaget stäms av med hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp innan hälso- och sjukvårdsdirektören översänder dem till Socialstyrelsen.
5. Koncernstab Hälso- och sjukvård utarbetar förslag till uppdragshandling att utarbeta regionuppdraget tillsammans med berörda delar av
sakkunnigorganisationen. Program- och prioriteringsrådet (PPR) tar ställning till förslaget. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om
uppdragshandlingen och utser projektledare från Koncernstab Hälso- och sjukvård. Den beslutade uppdragshandlingen kommuniceras till utförare och
beställare.
6. Projektledaren samlar en arbetsgrupp med representanter för sakkunnigorganisationen, utförare, beställare och Koncernkontoret.
7. Arbetsgruppen utarbetar förslag till regionuppdrag, baserat på de nya nationella riktlinjerna och den regionala konsekvensbeskrivningen.
8. Förslaget bereds av PPR och kopplar vid behov nya läkemedel, metoder och riktlinjer till aktuell process för ordnat införande och
introduktionsfinansiering. Efter godkännande i PPR behandlas regionuppdraget i hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp. Hälso- och
sjukvårdsdirektören utarbetar beslutsförslag till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar beslut. I regionuppdraget ges uppdrag till utförare, beställare
och Koncernkontoret om implementering av uppdraget och stöd för implementering. Koncernstab Hälso- och sjukvård informerar om uppdraget.
Regionuppdraget inarbetas i vårdöverenskommelser, avtal och i krav- och kvalitetsboken för VG primärvård.
9. Utförarna implementerar regionuppdraget med stöd av ägare och beställare. Regionuppdragets genomförande följs upp på regionnivå av Koncernstab
Hälso- och sjukvård och uppföljningen redovisas för berörda utförare och beställare samt PPR som efter avstämning med berörda parter vid behov
föreslår HSD ytterligare åtgärder för att fullfölja implementeringen av regionuppdraget.
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