Uppdragsbeskrivning
Regionalt programområde
Detta dokument beskriver uppdraget för ett regionalt programområde (RPO) inom ramen för
arbetet med kunskapsstyrning inom Västra sjukvårdsregionen.

Om programområdena
De regionala programområdena arbetar med patientens behov och förutsättningar i fokus, med
att


säkerställa att nationellt framtagna kunskapsunderlag tas omhand och genom
det gemensamma lärandet omsätts till regionalt anpassade processer och
förbättringar, samt att lokal och regional kunskap och erfarenheter förmedlas till
nationellt programområde
 leda och styra de regionala processteamen för att säkerställa processernas
patientupplevda och medicinska kvalitet samt effektivitet
 rapportera måluppfyllelse och avvikelser till Program- och prioriteringsrådet
(Vårdkommittén).
De regionala programområdena består av programområdesordförande,
programområdeskoordinator och processteamsordföranden och arbetar på uppdrag av hälso- och
sjukvårdsdirektörerna i Västra sjukvårdsregionen.

Nominering av ordförande och koordinator
Regional samordning av kunskapsstyrning, RESAK, identifierar behov av ny ordförande.
Kandidater till ordförande nomineras till RESAK som utreder förutsättningar och förordar förslag
på ordförande. Beslut om tillsättning fattas av hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Västra
sjukvårdsregionen. Kunskapsstöd somatik verkställer sedan tillsättningen.
RESAK identifierar behov av koordinator för RPO och utreder och beslutar om lämplig kandidat.

Uppdrag för regionalt programområde
Regionalt programområde ska:




etablera, styra och leda arbetet inom programområdet i enlighet med den beslutade och
aktuella regionala modellen för kunskapsstyrning och arbeta processorienterat
utgöra ett forum och nav för lärandet inom programområdet
arbeta för en God vård och att hälsofrämjande insatser förverkligas inom
programområdet
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verka för att forskningen inom programområdet tillgodoses på ett strategiskt
jämlikt sätt



klargöra behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom
programområdet
vara uppdaterad på aktuell kunskap och omvärldsbevakning för att kunna
uppmärksamma och förmedla samband med andra aktiviteter i regionen och/eller
nationellt
tillgodose att nationellt framtagna kunskapsunderlag tas omhand och genom
gemensamt lärande omsätts till regionalt anpassade processer samt att lokal och
regional kunskap och erfarenheter förmedlas till nationellt programområde







samordna programområdets arbete gentemot andra programområden och råd
inom kunskapsorganisationen och andra relevanta kunskapsgrupperingar som
berör programområdets patientgrupper och -processer



kommunicera med och informera intressenter om resultat, aktuella frågor och
uppdrag inom respektive RPO
aktivt utvärdera erfarenheter från programområdet och därmed bidra till utveckling av
den regionala modellen för kunskapsstyrning
vid behov delta eller utse representant till beslutade specifika regionala uppdrag
som berör programområdet






hantera för uppdraget förekommande administrativa uppgifter, exempelvis årlig
genomgång av uppdraget i programområdet, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
ska se till att nya ledamöter (ordförande eller teammedlemmar) får information om
programområdets uppdrag och status.

Uppdrag gentemot regionala processteam
Det regionala programområdet ska



inom programområdet nominera regionala processteam respektive dess medlemmar
stödja och följa upp programområdets processteam och dess arbetssätt



säkerställa patientinvolvering och delaktighet i alla faser av processteamens
arbete med utgångspunkt från patientens behov, kunskap och resurser
i samråd med de regionala processteamen sätta mål för de regionala processerna
med hänsyn taget till nationellt och regionalt satta och accepterade mål
följa upp och utvärdera de regionala processernas mål





följa upp att de regionala processerna är relevanta, effektiva och håller hög
kvalitet




initiera och säkerställa att beslut fattas om förbättringar av processerna
säkerställa att processteamen tar fram vårdnivåer och gränssnitt



vid behov nominera nya läkemedel, indikationer och metoder/riktlinjer för
ordnat införande och ordnad utmönstring



säkerställa och stödja processteamens deltagande i genomförandet av framtidens
vårdinformationsmiljö i VGR
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