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Verkställighetsbeslut 
Datum 2021-06-04 
Diarienummer RS 2019-03137 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Maria Grip 
Telefon: 070-0828 43 63 
E-post: maria.k.grip@vgregion.se 

Roller, rapporteringsvägar och mandat för 

VGR:s samordningsråd 

Beslut 
1. I enlighet med ställningstagande i koncernledning hälso- och sjukvård 

2021-06-04 fastställer hälso- och sjukvårdsdirektören nedanstående 
inriktning för roller, rapporteringsvägar och mandat för Västra 
Götalandsregionens samordningsråd. 

2. I enlighet med synpunkter i samband med ställningstagandet kommer 
hälso- och sjukvårdsdirektören att omhänderta följande: 
a. Fortsatt arbete för att definiera hur förslag från nationellt 

programområde/regionalt programområde behandlas på regional nivå 
och förvaltningsnivå utifrån samlade prioriteringar och 
resursförutsättningar samt hur system för kunskapsstyrning och FOU-
verksamhet ska kopplas till samordningsråden. 

b. Tillsammans med HR-direktören tydliggöra samordningsrådens roll i 
arbetet med rekrytering, kompetensförsörjning och bemanning. 

c. Säkerställa att arbete med patientsäkerhet tydliggörs i 
samordningsrådens uppdrag. 

d. Säkerställa dialog kring rollen som kontaktperson till ett 
samordningsråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Den 1 oktober 2020 ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård (KL HoS) 
bakom samordningsrådens uppdragshandling samt beslutade vilka 
samordningsråd som succesivt ska inrättas i Västra Götalandsregionen (VGR) 
under 2021. Ställningstagande innehöll tillägget att roller, rapporteringsvägar och 
mandat behöver tydliggöras.  

https://www.vgregion.se/
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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Koncernledning hälso- och sjukvård ställde sig den 4 juni 2021 bakom den 
inriktning som beskrivs i detta dokument. Beslutet gäller till dess annat beslut 
fattas. 

Detta verkställighetsbeslut innebär att alla redan beslutade uppdrag för befintliga 
samordningsråd ändras i enlighet med KL HoS ställningstagande.  

Samordningsrådens roll och sammansättning 

Ett samordningsråd består i huvudsak av verksamhetschefer från ett visst 
ansvarsområde inom hälso- och sjukvården i VGR. De arbetar som chefer inom 
aktuell verksamhet, med ansvar för patientsäkerhet, kvalitet, personal och 
ekonomi. De är utsedda av respektive förvaltningschef. 

Ordförande i samordningsrådet är utsedd av KL HoS. Samordningsrådet kan 
besluta om att adjungera deltagare, exempelvis representanter för regionala 
programområden, akademin, vårdgrannar osv. 

Samordningsrådens uppgift är att samordna det koncerngemensamma arbetet och 
vara stöd till KL HoS. Gruppen ska, utifrån ett regiongemensamt perspektiv, bidra 
till jämlik vård, kvalitet och resurseffektivitet. Gruppen samverkar för att 
tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård och bidrar till utvecklingen av 
hälso- och sjukvården i VGR.  

Gruppens arbete ska utgå från VGR:s koncerngemensamma styrning av hälso- 
och sjukvård. Gruppen ska säkerställa en ändamålsenlig implementering av 
överenskomna och beslutade förändringar. Det är av största vikt att gruppens 
arbete och konsekvenser av föreslagna förändringar förankras i deltagarnas 
respektive förvaltningar. 

Regionstyrelsen har beslutat om regionövergripande särskild satsning på 
förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Regiondirektören ansvarar för att 
verkställa regionstyrelsens beslut om att utveckla, upprätthålla och samordna 
vårdproduktion i egen regi. Inom ramen för uppdraget har regiondirektören gett 
direktören för beställning och produktionsstyrning mandat att leda, utveckla och 
samordna nödvändiga insatser inom den elektiva vården. Direktör för beställning 
och produktionsstyrning har beslutat om ett särskilt uppdrag till de 
samordningsråd som ska arbeta för ökad tillgänglighet, vilket framgår av särskild 
uppdragshandling (RS 2020–05254). Uppdragshandlingen riktar sig till 
ordförande i samordningsrådet. Det riktade uppdraget till berörda samordningsråd 
avseende tillgänglighetssatsningen kan behöva revideras utifrån inriktningen i 
detta underlag. För detta ansvarar regional särskild tillgänglighetsledning. 

Rapporteringsvägar 

Deltagarna i samordningsråden rapporterar i sin ordinarie linjestruktur och 
ansvarar för att gruppens arbete och konsekvenser av föreslagna förändringar 
förankras i deltagarnas respektive förvaltningar. 
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Till varje samordningsråd utses en kontaktperson bland deltagarna i KL HoS.
Huvudprincipen är att kontaktperson och ordförande i samordningsrådet kommer
från olika förvaltningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan, med hänvisning
till storleken på förvaltningen, utse två personer som utgör kontaktpersoner.
Behov av att fatta regiongemensamma beslut lyfts till den förvaltningschef som är
utsedd av KL HoS att vara samordningsrådets kontaktperson.

Förslaget utgår från principen är att linjen leder och ansvarar för den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs i VGR medan kunskapsstyrningen stödjer,
vilket visualiseras i nedanstående bild.

Fortsatt arbete behövs för att definiera hur förslag från nationellt
programområde/regionalt programområde behandlas på regional nivå och
förvaltningsnivå utifrån samlade prioriteringar och resursförutsättningar.

Samordningsrådens mandat

Beslut kan fattas utifrån de mandat som respektive deltagare har i sin förvaltning.
Det innebär att:

• Beslut kan tas genom att var och en i gruppen via sina beslutsmandat i
hemmaförvaltningen tar beslut i enlighet med vad gruppen kommit
överens om.

• Ordförande har en samordnande roll men inget specifikt mandat att fatta
beslut. Ordförande ska verka för ett gott samarbete inom rådet.

Ordförande i samordningsråd kan lyfta behov av regiongemensamt
beslutsfattande till den förvaltningschef som de rapporterar till.

Best practice

Det är an gelä get att samordningsr åden prio riterar a tt arbeta med och sp rida ”best
practi ce ” . S amordnin gsrå den bör eft ersträv a konse nsus om vad som är ”bes t
practi ce ” uti från s aml ad priorit ering o ch r esursför utsättni ngar. G emensam ma
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underlag bör tas fram utifrån principen om minskad administration och 
administrativ överbyggnad. 

Samordningsrådens uppdrag 

Utifrån ovanstående resonemang skulle samordningsrådens uppdrag kunna ändras 
på följande sätt: 

• identifiera, initiera, driva och följa upp gemensamma frågor inom ansvarsområdet 

• gemensamt driva tillgänglighet utifrån koncerngemensamt perspektiv, exempelvis 
uppfylla vårdgarantin 

• förankra och etablera gemensamma processer och arbetssätt tillsammans med 
systemet för kunskapsstyrning, framtidens vårdinformationsmiljö med flera 

• gemensamt prioritera utvecklingsinitiativ samt ta ställning till i vilken takt de ska 
genomföras efter beredning via till exempel program- och prioriteringsrådet 

• bedriva verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik och data  

• arbeta tillsammans med rekrytering, kompetensförsörjning och bemanning inom 
ansvarsområdet på kort och lång sikt 

• följa upp gruppens arbete 

Samordningsråd inom primärvård 

Föreslagen funktion för samordningsråd är inte ändamålsenlig för primärvård. 
Inom regional styrgrupp för Nära Vård pågår ett arbete med att ta fram en struktur 
för motsvarande funktion för primärvården i VGR. Strukturen bör även kunna 
vara användbar för annan konkurrensutsatt verksamhet exempelvis tandvård. 

Beslutsunderlag 

• Mötesanteckning koncernledning hälso- och sjukvård 2021-06-04 

Datum för beslut: 2021-06-10 

Jan Kilhamn 
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutet skickas till 

• Enhetschef vårdsamordning Ann-Sofie Rundberg, för spridning till 
berörda samordningsråd för genomförande 

• Regiondirektörens ledningsstöd Maria Grip, för vidare spridning till 
koncernledning hälso- och sjukvård för kännedom 
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