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Uppdragsbeskrivning för Kunskapsbärare inom område som 
motsvarar Nationellt Programområde inom Kunskapsstyrning 
hälso- och sjukvård 
Gäller för: Region Värmland 

 

1. Övergripande mål 
Målet för Kunskapsbärarens uppdrag är att gemensamt för hela Region Värmland 
kunna agera inom sitt avgränsade område för lokalt genomförande av nationella och 
sjukvårdsregionala överenskomna underlag inom ramen för Kunskapsstyrning hälso- 
och sjukvård. Kunskapsbäraren är Regionens representant inom sitt område på sjuk-
vårdsregional nivå och ska samlat kunna agera både avsändare och mottagare av un-
derlag, samt under Kunskapsstyrningsrådet agera både i lednings- och direkta verk-
samhetsdialoger inom hela regionen för att leda och stödja ett evidensbaserat vårdut-
vecklingsarbete med stöd av tillgänglig resurs av Kunskapsstödjare 
 

2. Uppdrag 

• Regions Värmlands officiella representant inom kunskapsstyrning Hälso- och 
sjukvård på sjukvårdsregional nivå, samt huvudansvarig för motsvarande arbete 
inom Regionen under ledning av och rapporterande till Kunskapsstyrningsrådet. 
 

• Mottagare av Nationellt och Sjukvårdsregionalt innehåll inom Kunskapsstyrning 
Hälso- och sjukvård för sitt område och ansvarig för kommunikation, medicinsk- 
och ledningsdialog, samt att föreslå metodik och innehåll för åtgärder, vård- och 
verksamhetsutveckling och uppföljning inom berörda områden i Regionen. Av-
sändare till Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård sjukvårdsregionalt och nation-
ellt inom sitt område för behov, önskemål, kommentarer samt uppföljning 
 

• Ständigt värdera möjligheter och behov av kunskaps- och/eller beslutsstöd inom 
området och föreslå lösningar i första hand till Kunskapsstyrningsrådet med stöd 
av Regionens Kunskapsbärare för Metoder för kunskapsstöd. 
 

• Inom sitt område känna till, stimulera och värdera – följa upp, samt utveckla:  
o Regionens användning och analys av Nationella Kvalitetsregister 

inom området med stöd av Regionens Kunskapsbärare för kvali-
tetsregister.  
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o Patientsäkerhetsarbetet inom området med stöd av Regionens 
Kunskapsbärare för Patientsäkerhet och övrig befintlig patientsä-
kerhetsorganisation. 

o Forskning inom området Regionalt och sjukvårdsregionalt med 
stöd av Regionens Kunskapsbärare för Forskning och Life sci-
ence. 

o Kunskaper och rutiner kring Läkemedel och Medicinteknik med 
stöd av Regionens kunskapsärare inom detta område inklude-
rande fungerande terapigruppsarbete och ordnat införande av 
både nya läkemedel och medicinsk teknik. 

o Uppföljning och analys inom området, särskilt inom områden 
aktuella i kunskapsstyrningsarbetet med stöd av Regionens Kun-
skapsbärare för uppföljning och analys. 

o Initiativ inom Strukturerad Vårdinformation med stöd av Reg-
ionens Kunskapsbärare inom detta område. 
 

• Delta som fullvärdig ledamot i samtliga befintliga Råd och grupper inom områ-
det med uppdraget att maximera nationell och sjukvårdsregional samverkan och 
driva regionalt eget arbete utifrån detta för vård- och verksamhetsutveckling ba-
serat på kunskapsstyrningen. 
 

• Kunskapsbäraren är Remissorgan till både Kunskapsstyrningsråd, Hälso- och 
sjukvårdsledningen och Områdesledningar inom sitt område och väcker vid be-
hov ärenden i dessa fora, primärt och i första hand dock till Kunskapsstyrnings-
rådet. 
 

• Uppdraget nom respektive område omfattar hela vårdkedjan från prevention, via 
egenvård, ”vanlig” hälso- och sjukvård över rehabilitering och långtidsuppfölj-
ning. 
 

• Kunskapsbäraren ska kunna vara en av Regionens företrädare för sitt område i 
dialoger med Patient- och Närståenderepresentanter/-organisationer samt med 
berörda kommuner.   
 

• Kunskapsbäraren måste beakta möjliga Jävssituationer i sitt uppdrag. Jävsdekla-
ration ska lämnas när sådan begärs, men det egna ansvaret ska innebära att varje 
möjligt jäv tydligt deklareras i varje situation och anmäls till Kunskapsstyrnings-
rådet. 
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• Kunskapsbäraren utövar sitt uppdrag med stöd av utsedd Kunskapsstödjare. 

Kunskapsbärare och Kunskapsstödjare förväntas regelbundet uppdatera varandra 
om utvecklingen inom Kunskapsstyrningen och på en jämställd nivå föra dialog 
om arbetssätt, metodik, aktiviteter och planer som ingår i eller berör området. 

 

3. Arbetsformer 
Kunskapsbärare och Kunskapsstödjare formar sina egna arbetsformer med utgångs-
punkt från direktiv från kunskapsstyrningsrådet och i dialog med de intressenter man 
återkommande behöver interagera med. 
 

4. Redovisning 
Årligen ska aktiviteter för Kunskapsbärare och Kunskapsstödjare redovisas till Kun-
skapsstyrningsrådets ordförande. Formen på redovisningen styrs av ordföranden i 
Kunskapsstyrningsrådet. 
 

5. Budget 
Deltagande i Regional och Sjukvårdsregionala övergripande aktiviteter sker inom 
grundanställningens ram. Extra ekonomiska medel förankras via linjechef och/eller 
Kunskapsstyrningsrådets ordförande.  
 

Utarbetad av:  
Göran Karlström, Ordförande Kunskapsstyrningsrådet 
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