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Uppdrag till sjukvårdsregionala programområden RPO 
De årliga uppdrag som har getts till chefssamråden i Norra sjukvårdsregionen har reviderats 

för att anpassas till systemet för kunskapsstyrning. Chefssamråden övergår därigenom till att 

benämnas Sjukvårdsregionala programområden (RPO) fr o m verksamhetsåret 2020. 

Utgångspunkter för RPO i Norra sjukvårdsregionen 

 

Nedanstående punkter beaktas alltid i det sjukvårdsregionala arbetet: 

• Den organisation vi inrättar för RPO ska bedömas som värdeskapande för 

sjukvårdsregionen 

• Specifika norrländska förutsättningar bedöms och beaktas i uppdragen för RPO 

• En jämlik/jämställd vård i sjukvårdsregionen med säkra och effektiva vårdprocesser 

ska främjas 

Generellt uppdrag för Sjukvårdsregionalt programområde RPO  

 

1. Genomföra behovsinventering och bidra med frågor för nationell samverkan samt 

bidra med underlag och kunskap till det nationella programområdets behovsanalys och 

omvärldsbevakning 

 

 

2. Ta emot nationella kunskapsunderlag, vid behov anpassa och skapa 

sjukvårdsregionala tillämpningar av dem samt stödja att de sprids och implementeras. 

 

  

3. Samverka med registercentra och sjukvårdsregionala arbetsgrupper 

 

 

4. Effektivisera vårdprocesserna inom sjukvårdsregionen genom att kontinuerligt se över 

ansvars- och arbetsfördelning såväl nivå- som kompetensmässigt på området.  

 

 

5. Identifiera och arbeta med specifika sjukvårdsregionala uppdrag 

 

Specifikt uppdrag för RPO Cancer  

 

• Verka för att cancerpatienter i hela norra sjukvårdsregionen inkluderas i kliniska 

studier. 

• Verka för en jämlik tillgång till samt en ändamålsenlig utveckling av palliativ vård för 

cancerpatienter över hela sjukvårdsregionen. 

• Representanterna i RPO Cancer ska diskutera och förankra de frågor som behandlas 

inom RPO Cancer i övriga berörda RPO:n och sjukvårdsregionala arbetsgrupper 

samt i regionernas linjeorganisationer. 
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Sammansättning 

 

1. Sammansättningen i RPO ska vara linjeansvariga chefer och professionsföreträdare 

samt norra sjukvårdsregionens NPO-ledamot. I RPO Cancer ingår verksamhetschef/ 

onkolog från Nus och Sundsvalls sjukhus samt verksamhetschef/kirurg från Nus och 

samtliga länssjukhus. Övriga specialiteter och sjukvårdsregionala grupper som har 

viktiga uppgifter inom cancerområdet har företrädare i RPO Cancer fördelade på de 

fyra regionerna. RCC Norrs chef är sammankallande och ordförande.   

2. Chefer kan delegera uppdrag och mandat till annan som får beslutsmandat. 

3. Adjungering av annan specifik kompetens kan ske. 

4. NRF följer årligen upp uppdragen och RPO:ets sammansättning, vilket sker skriftligt 

och i dialogform. 

 


