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Region Västerbottens system för kunskapsstyrning 
 

Lokal arbetsgrupp (LAG) 
 

Bakgrund 

För att skapa bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, 
tillgänglig och effektiv vård av hög kvalitet har Sveriges regioner i samverkan och med stöd av SKR, 
etablerat ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning. Systemet omfattar nationell, 
sjukvårdsregional och regional/lokal nivå. Samtliga regioner har åtagit sig att anpassa sin 
kunskapsstyrningsorganisation till den nationella. 

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. I 
kunskapsstyrningen ingår delkomponenterna kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd för 
utveckling. Kunskapsstyrning bidrar till att utveckla ett lärande system och göra det enklare att 
samordna kunskapsstöd som används i hälso- och sjukvården. Bästa möjliga kunskap ska vara 
tillgänglig i varje möte mellan patient och vårdpersonal. 

Region Västerbotten anpassar sin kunskapsstyrningsorganisation till den nationella programområde- 
och samverkansstrukturen. De lokala programområdesgrupperna (LPOG), lokala programområden 
(LPO) och lokala arbetsgrupper (LAG) utgör en del av Region Västerbottens 
kunskapsstyrningsorganisation. 

Syfte och uppdrag 
Lokal arbetsgrupp (LAG) mottar framtaget kunskapsunderlag som exempelvis nationella riktlinjer, 
vårdprogram samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och arbetar med 
implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Västerbotten. 

Tillsättning och sammansättning 
Tillsättning av Lokal arbetsgrupp (LAG) 
Ordförande och övriga deltagare för LAG utses av det lokala programområdet (LPO).  

Sammansättning 
Den totala kompetensen i arbetsgruppen ska representera programområdet och kan vid behov vara 
multidisciplinär och multiprofessionell; även administratör kan ingå. Rehabiliteringsperspektivet bör 
ingå i de fall där behovet anses föreligga. Ytterligare kompetenser och perspektiv, exempelvis från 
den kommunala hälso- och sjukvården, kan vid behov adjungeras liksom patient-/brukarföreträdare.  
 

Uppdragsbeskrivning 
Utgångspunkter för LAG i Region Västerbotten 

       Nedanstående punkter bör beaktas i det regionala/lokala arbetet: 

• En kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik/jämställd, tillgänglig och effektiv 
vård där säkra och effektiva vårdprocesser ska främjas. 
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• Specifika förutsättningar för Region Västerbotten bedöms och beaktas i uppdragen 
för LAG. 

 

Uppdrag för LAG i Region Västerbotten 

• Ta emot, processa och medverka till implementering av nationella/sjukvårdregionala 
kunskapsunderlag såsom nationella riktlinjer, vårdprogram och personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp. 

• Upprätta implementeringsprocessen: identifiera, initiera, styra och stödja spridning 
av bästa möjliga kunskap för hälso- och sjukvården och tandvården i patientmötet. 

• Samverka med LPO, samverkansgrupper och vid behov med övriga LAG. 

• Vid behov samverka med kommun/socialtjänst och patient-/brukarföreträdare. 

• Följa upp, analysera, rapportera i regelbundna avstämningar till LPO om 
implementeringsprocessen enligt den fastställda planen för arbetet. 

 

Ansvar och befogenheter 
Ordförande 

• Planera, organisera, leda, styra/fördela och följa upp arbetet för den lokala arbetsgruppen 
(LAG). 
 

• Dialog med det lokala programområdet (LPO) och med de berörda verksamheternas 
företrädare. 

 

Övriga ledamöter 
• Ledamot ska bidra till att genomföra den lokala arbetsgruppens uppdrag och den fastställda 

planen. 
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