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Struktur för uppdragshandling för regionuppdrag om
nationella riktlinjer
Uppdragshandlingar för regionuppdrag bör ha följande gemensamma struktur. En
uppdragshandling ska normalt rymmas på en A4-sida.

Bakgrund
Här beskrivs bakgrunden till det aktuella regionuppdraget och motiven till varför ett
regionuppdrag behöver tas fram. Det kan till exempel vara att Socialstyrelsen utarbetar
nya nationella riktlinjer inom ett vårdområde och att en anpassning av vårdpraxis i
regionen till de nya riktlinjerna medför att det finns behov av politiska beslut på den
regionala nivån.

Syfte
Här anges vilka syften som det aktuella regionuppdraget har. Ett syfte kan vara att skapa
en tydlig gemensam inriktning av hälso- och sjukvården i regionen. Det kan vidare vara
att främja en vård på lika villkor i regionen samt att ge stöd för en mer kunskapsbaserad
vård och underlätta implementeringen av de nya riktlinjerna/vårdprogrammet. Genom en
systematisk uppföljning av regionuppdragens implementering kan en ökad följsamhet till
riktlinjer/vårdprogram ske och ett lärande för fortsatt utveckling.

Uppdrag
Här beskrivs uppdraget tydligt och konkret med fokus på vad som ska göras. Till
exempel kan uppdraget avse att ta fram vilka medicinska åtgärder som ska implementeras
i hälso- och sjukvården i regionen och vilka åtgärder som behövs för att stödja
implementeringen. Som ett första steg i arbetet ingår att utarbeta en regional
konsekvensbeskrivning och redovisa denna på det regionala kunskapsseminariet som
genomförs i samverkan med Socialstyrelsen.

Arbetsorganisation
Här anges vem som är projektledare för att utarbeta regionuppdraget (någon medarbetare
på Koncernstab Hälso- och sjukvård) och vilka medicinska sektorsråd, terapigrupper eller
andra delar av kunskapsorganisationen som bör delta i arbetet samt att representanter för
utförare och beställare i regionen bör ingå i arbetsgruppen.

Tidplan
Här beskrivs när arbetet med regionuppdraget startar och när vissa större aktiviteter och
delrapporter ska genomföras/redovisas samt när förslag till regionuppdrag senast ska
redovisas. En ambition är att redovisa förslag till regionuppdrag inom en månad efter det
att slutversionen av de nya nationella riktlinjerna har publicerats.
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