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Uppdrag - Lokal samverksgrupp för uppföljning och analys 
(LSGUA) 

Bakgrund 

Det nationella sammanhållna kunskapsstyrningssystemet består av tre delar: 

kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och 

ledarskap. Det finns nationella (NPO), regionala (RPO) och lokala (LPO) 

programområden som leder kunskapsstyrningen inom respektive kunskapsfält.  

För att leda och samordna regionernas gemensamma arbeten inom olika områden finns 

det även nationella samverkansgrupper (NSG). En av dessa uppföljning och analys 

(NSGUA)1 som arbetar med gemensamma uppföljnings- och analysfrågor. NSGUA har 

ett operativt fokus med ett styrnings- och utvecklingsansvar för sakområdet och ger 

uppföljningsstöd både till huvudmän och NPO. På motsvarande sätt som inom 

programområdena finns det regionala och lokala samverkansgrupper.  

I Region Skåne finns sedan 2018 en lokal samverkansgrupp för uppföljning och analys 

– LSGUA som har en tydlig koppling till NSGUA och RSGUA. Hälso- och 

sjukvårdsdirektören och ekonomidirektören har varit uppdragsgivare och utgjort 

styrgrupp för LSGUA.  

                                                                                                                                

LSGUA genomförde hösten 2019 en kartläggning (”Kartläggning av uppföljning inom 

hälso- och sjukvårdsområdet 2019- En nulägesbeskrivning ”) av den uppföljning som 

genomförs inom ramen för hälso- och sjukvårdsstyrning och lämnade förslag hur 

uppföljningsarbetet kan utvecklas och effektiviseras. 

Uppdrag  

Med utgångspunkt från de rekommendationer som har lämnats i rapporten utvidgas 

uppdraget till LSGUA.  

 

LSGUA får uppdraget att samordna den koncernövergripande uppföljningen inom 

hälso- och sjukvårdsområdet inklusive tandvården. I uppdraget ingår att samordna, 

prioritera och allokera resurser för uppföljning utifrån nationellt arbete i NSGUA och 

den nationella/ regionala kunskapsstyrningen.  

 

 
 



Med ovanstående inriktning, får LSGUA i uppdrag att arbeta vidare med en fördjupad 

analys av, de i kartläggningen, identifierade förbättringsområdena och utarbeta förslag 

till handlingsplan för att utveckla och effektivisera nuvarande uppföljningsprocesser.  

förtydligande och förankring av ledning- och styrningsprocessen på samtliga nivåer. 

 

Syftet 

Syftet är att uppnå en resurseffektiv och ändamålsenlig uppföljning och analys av 

hälso- och sjukvårdsområdet i Region Skåne. Uppföljning som bidrar till utveckling av 

hälso- och sjukvården i enlighet med den strategiska färdplanen och målbilden för 

framtidens hälsosystem samt till måluppfyllelse av Region Skånes övergripande mål i 

budget med verksamhetsplan. 

 

Uppdragsgivare  

• Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom  

 

Resurser 

Resurser för uppföljning och analys på koncernövergripande nivå finns såväl inom 

koncernkontorets avdelningar som på förvaltningsnivå. 

 

Uppdraget att leda och sammankalla LSGUA läggs på avdelningen för hälso- och 

sjukvårdsstyrning, hälso- och sjukvårdsstrateg med inriktning uppföljning. Dataanalys 

och Registercentrum (DARC) ingår från 2021-06-01 i avdelningen för hälso- och 

sjukvårdsstyrning och är en viktig resurs i arbetet. Ett arbetsutskott bestående av fem 

representanter utses för att bereda och fördela inkomna uppdrag till LSGUA.. Utifrån 

inkomna uppdrags inriktning och behov av kompetenser sammansätts arbetsgrupper ur 

LSGUA.  

 

 

 

 

 

 

Pia Lundbom 

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

 


