Uppdragsbeskrivning – Nationell arbetsgrupp
för regional samordning
Fastställd 2020-06-11

Bakgrund
Regional och nationell samordning är ett av grunduppdragen för Kliniska Studier Sverige och
ett kontinuerligt arbete i de sex regionala noderna samt i samarbete dem emellan. Varje nod
bidrar med en eller flera representanter i denna arbetsgrupp och det gemensamma nationella
arbetet i gruppen finansieras via nodernas driftsmedel.

Syfte
Syftet med uppdraget är att vara en arbetsgrupp där den regionala samordningen lyfts i ett
nationellt perspektiv. Arbetsgruppen är en aktivt arbetande grupp inom sitt uppdragsområde
samt beredande för nodföreståndargruppen i frågor som rör regional samordning inom
Kliniska Studier Sverige.

Uppdrag
Regional och nationell samordning är ett kontinuerligt arbete, dock kan det även förekomma
aktiviteter som drivs i projektform. Arbetsgruppens uppdrag kommer från
nodföreståndargruppen och gruppen kan även arbeta med andra identifierade behov som
förankras mot Nodföreståndargruppen.
Nationella utvecklingssatsningar och nationella arbetsgrupper
Genom sin kompetens från nodarbetet ska arbetsgruppen vara en aktiv part i nominering och
prioritering av nya utvecklingssatsningar samt följa upp genomförandet och implementering av
nya utvecklingssatsningar. Det sistnämnda är speciellt viktigt då implementering kvarstår att
göra i noderna efter att projektet är avslutat ur ett nationellt perspektiv. Arbetsgruppen för
regional samordning ska hålla sig informerad om arbetet i övriga nationella arbetsgrupperna
inom Kliniska Studier Sverige; ha en övergripande bild av pågående arbeten, se
samordningspotential och tillse att dubbelarbete undviks samt lyfta ev. gemensamma
frågor/uppdrag till nodföreståndarguppen.
Informations- och erfarenhetsutbyte
Arbetsgruppen ska vara ett forum där de regionala representanterna kan ha informations- och
erfarenhetsutbyte. Det gäller operativt arbete som driftsfrågor, att etablera regionala/lokala
nätverk, stödstrukturer och samverkansmodeller, men också att diskutera möjliga
lösningsförslag till gemensamma utmaningar samt att sprida goda exempel.
Kommunikation kring Kliniska Studier Sverige och de regionala noderna
Arbetsgruppen ska verka för att de regionala noderna, trots sina olikheter, ska ha en
gemensam framtoning utåt för att det ska vara lätt för intressenter att känna igen sig oavsett
vilken nod de vänder sig till. Detta är ett arbete som ska göras i nära samarbete med
arbetsgruppen för kommunikation.
Beredningsgrupp
Arbetsgruppen ska agera som en beredningsgrupp till nodföreståndarna i relevanta frågor
såsom till exempel processutveckling för olika utvecklingssatsningar, samordning av nationella
arbetsgrupper och andra basuppdrag.
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Arbetssätt
Arbetsgruppen består primärt av representanter från den regionala nodnivån, men för
specifika aktiviteter kan deltagare från lokala noder bjudas in att delta i arbetet. Gruppen har
kontinuerlig kontakt via projektverktyget Projectplace, mejl, videokonferenser och fysiska
möten. Fysiska möten sker 4–5 ggr/år, främst i Stockholm, och videokonferenser sker ca en
gång per månad. Noderna turas om att vara sammankallande under perioder om 12 månader.
Sammankallande nod arrangerar möten, ansvarar för agendor, leder mötena, ansvarar för
avrapportering samt sköter kontakten med nodföreståndargruppen. Ansvaret för aktiviteterna
inom arbetsgruppen fördelas mellan deltagarna och alla deltagare förväntas bidra

Rapportering
Arbetsgruppen rapporterar, genom den sammankallande noden, via halvårsinfon nationellt
samt skriftligen till nodföreståndargruppen efter varje möte i form av minnesanteckningar
eller dylikt samt kommunikation över specifika frågor från nodföreståndarna. Eventuella nya
uppdrag från nodföreståndarna till gruppen kommuniceras skriftligt med detaljer om
uppdragets omfattning, prioritering samt tidsplan. Vardera regional representant har tät och
kontinuerlig uppföljning med sin nodföreståndare löpande samt specifikt efter varje TC/möte
med arbetsgruppen.
Arbetsgruppen och nodföreståndarna har ett gemensamt möte i januari varje år för att följa
upp arbetet från gångna året samt diskutera nya utvecklingssatsningar och prioritera
aktiviteter för det kommande året samt i september för att diskutera och följa upp det
gemensamma nationella systemet inkl. arbetsgrupper och implementering av
utvecklingssatsningar.

Förutsättningar
För att kunna utföra arbetet ovan krävs att arbetsgruppen får mandat av nodföreståndarna att
jobba enligt uppdragsbeskrivningen samt att varje regional samordnare har avsatt tid för det
nationella arbetet i den omfattning som arbetet kräver, något mer under året som
sammankallande nod.
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