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Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp 2 för arbetet
med nationell högspecialiserad vård
Härmed inbjudes sjukvårdsregionerna att nominera två företrädare per
sjukvårdsregion till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård.
Representanterna i gruppen ska sammantaget företräda såväl länssjukvård som akut
vård och universitetssjukhusvård och ha kunskap om både utbildning och forskning.
Gruppen ska vara jämställt sammansatt och representanterna ha möjlighet att avsätta
tillräckligt med tid för konsekvensanalysarbetet.
En av regionföreträdarna i varje sjukvårdsregion ska också ha funktionen som
kontaktperson i frågor som rör befintliga och kommande tillstånd att bedriva nationell
högspecialiserad vård. Det innebär att personen ifråga ska kunna fungera som en länk
mellan Socialstyrelsen och respektive verksamhet/enhet.
I bifogad fil finns Socialstyrelsens krav på representanterna.
Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörer har under våren diskuterat hur
beredningsgrupp 2 i Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård ska tas fram:
Socialstyrelsen bör skicka inbjudan till nominering av beredningsgrupp 2 till
avdelningsdirektören, Avdelning för vård och omsorg, SKL. SKL ber
sjukvårdsregionerna nominera 2 personer/ sjukvårdsregion. Nomineringarna stäms
av i HSD-nätverket så att önskade perspektiv finns. Skickas sedan samlat till
Socialstyrelsen.
Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörer erhöll underlaget 190417 och bestämde vid
sitt nätverksmöte igår 190425 att inbjudan att nominera ska skickas från SKL till
sjukvårdsregionerna med önskemål om svar senast 17 maj. Detta för att nätverket vid
sitt möte veckan därefter ska kunna stämma av att gruppen blir jämställt sammansatt
samt att perspektivkraven är uppfyllda. Den korta tiden motiveras av att inga
ytterligare möten med nätverket är planerade före september månad. Nomineringarna
skickas sedan samlat av SKL till Socialstyrelsen.
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Således tacksam för svar med nomineringar senast 17 maj till SKL, Avdelning för
vård och omsorg, att: Gunilla Gunnarsson, 118 82 Stockholm eller mail
gunilla.gunnarsson@skl.se Mot bakgrund från kravprofilen bör de som nomineras till
ledamöter presenteras kortfattat vid nomineringen.
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