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Kunskapsrådet arbetsutskott 
 

 

 

Närvarande:  
Kjell Ivarsson (HSD samt ordförande), Annika Mellqvist (Områdeschef nära vård), Karin 
Nedfors (Chef enheten för kvalitet och utveckling), Bodil Sundlöf (Projektledare 
Processorientering), Gunilla Månsson (Samordnare Kunskapsstyrning samt sekreterare) 

 

Frånvarande:  
Birgitta Friberg (Områdeschef Specialiserad vård), Maria Arvidsson Karlsson  
( Områdeschef medicinsk service) 
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13.30 

 
Incheckning och formalia 
 

Ordförande:  
Kjell Ivarsson 
Sekreterare:  
Gunilla Månsson 
 

 
13.45 

 
Tillämpningsanvisningar för 
processorienterad och  
kunskapsbaserad Ledning och 
Styrning i Hälso- och  
sjukvårdsförvaltningen  

Genomgång av 
förändringarna  
Nytt behov av förändring:  
- Gunilla klargör två av 
punkterna i avsnittet 
Kunskapsrådets roll och 
uppdrag – Styrgrupp för 
chefssamråd SSVR. 
-Kjell beslutar att en av 
områdescheferna tilldelas 
ordföranderollen. Detta 
faller väl samman med det 
arbete som görs inom 
ledningsgruppen att fördela 
ansvar.   

 
14.00 

 
Visning av mall för prioritering 
av PSV och genomgång av 
provtänkt prioritering av de PSV 
som är nationellt beslutade. 

Mötet går igenom och 
reflekterar kring matrisens 
syfte och användbarhet. 
Mötet ser en hög 
användbarhet i matrisen.  
För att öka 
användbarheten/enklare 
pedagogiskt än en exelfil,  
vill HSD att vi tar fram ett 
tillägg med en graf som 
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visuellt kan visa på hur de 
olika prioriteringarna viktas.   
Beslut:  
Att Bodil och Gunilla 
vidareutvecklar matrisen 
utifrån samtalet.  
Att vi vid Kunskapsrådet 30 
augusti, presenterar 
matrisen och prövar den 
praktiskt utifrån att 
prioritera PSV under 
hösten. 

 
14.30 

 
Kaffe 

 

 
14.45 

 
Information kommande 5 årsplan 
Kunskapsstyrning 
 

Gunilla presenterar i korthet 
SKRs rekommendation till 
landets regionstyrelser att 
ställa sig bakom ( ppt). 
Mötet samtalar kring vikten 
av att fortsätta arbetet mot 
att samordna och integrera 
vårt arbete i denna 
strukturen och stänga ner 
tidigare strukturer eller 
arbeten. 
Beslut: 
Att Samordnare för 
Kunskapsstyrning, Gunilla, 
handlägger ärendet.  
Att vi sätter tidsplanen att 
den går upp för beslut i  RS 
oktobermöte. 
 

 
15.00 

 
Medskick till agenda 
Kunskapsrådet 30 augusti 
 

• Prioritering av 
höstens 
processer. 

• Status på 
ordförandeposten 
för AU. 

HSD uppmärksammar oss 
på vikten av att hålla en 
tydlig struktur i mötet för 
att kunna hantera KR hela 
innehåll på ett för 
deltagarna tydligt sätt där 
alla som går ifrån mötet vet 
vad som beslutades, vad 
nästa steg är osv.  
Förslag om att ta fram en 
mall för detta. Bodil och 
Gunilla får i uppdrag att 
arbeta fram detta. 
 

 
15.15 

 
Summering och avslut 

HSD Kjell Ivarsson tackar 
samtliga för ett Effektfullt 
möte. 
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