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Uppdragsbeskrivning för lokalt primärvårdsråd 
Primärvårdsforum beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta ett lokalt primärvårdsråd. 
Beslutet verkställs av Region Uppsalas styrgrupp för kunskapsstyrning 2 november 2020. 
 
Uppdragsgivare  
Region Uppsalas styrgrupp för kunskapsstyrning 
 
Syfte och uppdrag 
Syftet med ett lokalt primärvårdsråd är att bidra till helhetssyn och bredd i den lokala organiseringen 
av kunskapsstyrning. Rådet bidrar med kompetens ur ett samlat primärvårdsperspektiv som 
inkluderar offentlig såväl som privat bedriven primärvårdsverksamhet. Rådet ska stödja 
omställningen till en nära vård samt skapa förutsättningar för lärande och utvecklingskraft ur ett 
primärvårdsperspektiv. Det lokala primärvårdsrådet ska fungera som en styrgrupp och utse 
arbetsgrupper för olika ändamål.   
 
Uppdraget innefattar: 

 Vara mottagare av nationella och sjukvårdsregionala kunskapsunderlag samt omsätta och 
tillämpa kunskapsunderlagen på lokal nivå.  

 Fortlöpande följa och analysera kunskapsutveckling och variationer på primärvårdsnivå i 
Region Uppsala.  

 Medverka till kvalitetsutveckling genom att initiera och samordna användning av 
Primärvårdskvalitet och andra relevanta utdatasystem för primärvårdsnivån. 

 Ta fram och revidera lokala samarbetsöverenskommelser mellan specialiserad vård och 
primärvård i Region Uppsala. 

 Ta fram och revidera kliniska riktlinjer eller andra kunskapsstöd som är användbara på 
primärvårdsnivå. 

 Samordna, stödja och nominera primärvårdskonsulter1 till olika grupperingar inom det 
nationella, sjukvårdsregionala och lokala systemet för kunskapsstyrning 

 Utgöra kompetensstöd och referens för primärvårdnivån till styr- och ledningsfunktioner (ex. 
Vårduppdragsenheten), kunskapsstyrningsorganisationen eller omställningen till en effektiv 
och nära vård 

 Organisera det lokala arbetet med Nationella kliniska kunskapsstöd. 
 Stärka samverkan och utveckla forum för kunskapsutbyte på primärvårdsnivå. 
 Rådet utgör en kunskapsbaserad och professionell aktör för utveckling av god och nära vård. 

 
Rådet ska träffas minst två gånger per termin och alla medlemmar förväntas arbeta aktivt vid och 
mellan möten. 

 
1Arbetsgruppen föreslår begreppet primärvårdskonsult istället för allmänläkarkonsult för att inte begränsa 
uppdraget till allmänspecialister. 
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Samarbete 
Det lokala primärvårdsrådet samarbetar med de övriga lokala programområden (LPO), lokala 
arbetsgrupper (LAG), lokala samverkansgrupper (LSG), aktuella sjukvårdsregionala grupperingar, 
berörda patientföreningar samt övriga samarbetspartners och aktörer.   
 
Primärvårdsrådets sammansättning 
Representanter utses under tre år med möjlighet till förlängning. Deltagarantalet i rådet bör inte 
överstiga tio medlemmar. Ordförande bör vara en specialist i allmänmedicin. Representation från 
offentligt eller privat drivna vårdcentraler bör vara i relation till listningsandel. Rådet ska vara 
multiprofessionellt uppbyggt och det bör finnas patientrepresentation. 
 
Önskvärd gruppsammansättning 

 Någon deltagare bör ha ledningsuppdrag såsom chefsläkare, medicinskt ledningsansvarig, 
verksamhetsansvarig, professionsföreträdare eller motsvarande.  

 Representant från RPO Primärvård. 
 Redaktör som representerar primärvårdsnivån. 
 Representant med FoU-perspektiv för primärvårdsnivån 
 Adjungerad representation från Vårduppdragsenheten. 
 Adjungerad representation från Läkemedelskommittén. 
 Patientrepresentation 

Kostnader 
Det finns finansiering för en ordförande på 50% och en processledare på 20%2 under 2021. Övriga 
representanters uppdrag ligger inom ramen för den ordinarie tjänsten.  
 
Rapportering 
Det lokala primärvårdsrådet rapporterar till kansliet för kunskapsstyrning i form av: 

 Årlig verksamhetsplan 
 Årlig verksamhetsberättelse  

 
Det lokala primärvårdsrådet och dess utsedda arbetsgrupper informerar varandra fortlöpande. Det 
lokala primärvårdsrådet ska använda sig av beslutade mallar för verksamhetsplan, 
verksamhetsberättelse och minnesanteckningar som finns att ladda ner via länk här. 
Kansliet för kunskapsstyrning ansvarar för att vidarebefordra information till styrgruppen för 
kunskapsstyrning inför varje styrgruppsmöte och publicering på webbsida. Region Uppsalas 
styrgrupp för kunskapsstyrning fastställer verksamhetsplanen och godkänner 
verksamhetsberättelsen. 
 
Ansvar och befogenheter 
Det lokala primärvårdsrådet har mandat att utse uppdrag till arbetsgrupper. Deltagande i 
arbetsgrupper ska godkännas av respektive chef. Mer omfattande uppdrag ska formellt utses av 
Region Uppsalas styrgrupp för kunskapsstyrning eller vårdledningsgruppen.  
 

 
2 Vårdkvalitetsenheten kan bidra med 20% processledare under 2021. 


