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1. Riktlinje för arvodering av sakkunniguppdrag 

inom hälso- och sjukvården 
 

Region Stockholm behöver för sin gemensamma kunskapsutveckling och 

styrning kunna använda kompetenser från vården. Det gäller dels till 

regionala uppdrag och dels till nationella uppdrag inom Nationellt system 

för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård där Region Stockholm deltar.  

 

Det finns en mångfald i driftsformer i dagens och framtidens vård och 

omsorg, och därmed också en mångfald i var expertis och sakkunskap 

återfinns inom olika områden. För att säkra konkurrensneutraliteten ska 

ersättningar för utvecklingsarbete på regional och nationell nivå i görligaste 

mån hanteras på samma sätt oavsett driftform. Därmed har samtliga 

verksamheter med vårdavtal med regionen skyldighet att bidra med 

kompetens.  

 

Grundregeln ska vara att utvecklingsarbete ska ses som en tillgång för alla 

och kompetens ställas till förfogande utan särskild ersättning. I de fall 

ersättning yrkas beslutar regionen om sådan ska utgå ifrån detta regelverk.  

Inom Region Stockholm förutsätts det att uppdraget görs inom ordinarie 

arbetstid och att eventuell ersättning används till att ersätta förlorad 

arbetsinsats inom ordinarie verksamhet. 

1.1 Avropbar tid  
Alla som bedriver sjukvård finansierad av regionen ska på förfrågan utan 

kostnadsersättning avsätta medarbetares arbetstid för regionövergripande 

uppdrag av mindre omfattning.  

 

Riktvärden för avsatt arbetstid utan kostnadsersättning, totalt per 

vårdgivare:  

• 8 timmar per läkare/år  

• 2 timmar per sjuksköterska/år  

• 2 timmar per medarbetare från andra hälsoprofessioner/år (t.ex. 

arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator)  

 

Antalet timmar reglerar vårdgivarens samlade bidrag i det gemensamma 

arbetet med kunskapsstyrning och det kan utföras av få eller många 

medarbetare beroende på behov.  

 

Exempel på uppdrag av mindre omfattning som regionen kan avropa från 

vårdgivare enligt dessa riktlinjer är:  
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• Arbete i, eller på uppdrag av, Regionalt programområde (RPO) och 

Regional samverkansgrupp (RSG)  

• Arbete i regional arbetsgrupp (RAG) och regional expertgrupp  

• Spesak (om ej kombinerat med ordförandeskap i Regionalt 

programområde)  

• Vårdsak  

• Arbete i, eller på uppdrag av, läkemedelskommittén (Regional 

samverkansgrupp läkemedel/medicinteknik)  

• Arbete i läkemedelskommitténs expertgrupper  

• Arbete i nationell arbetsgrupp (NAG) inom Nationellt system för 

kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård  

• Stödfunktioner såsom processledare och analytiker i nationella 

programområden (NPO) respektive regionala programområden (RPO)  

• Författarskap och granskning av kunskapsunderlag, t.ex. vårdprogram 

inkluderat dokument i Viss/Nationellt kliniskt kunskapsstöd.  

1.2 Ersättning för uppdrag som går utanför avropbar 

tid  
För uppdrag som går utanför de timmar som anges ovan och där ersättning 

medges gäller följande ersättningsnivåer. Ersättningsnivåerna är beräknade 

med hänsyn både till inkomstbortfall och lönekostnader. Utbetalning sker 

till arbetsgivaren/enheten som har vårdavtalet med Region Stockholm. 

Ersättning utfärdas för nedlagd arbetstid för uppdraget.  

• 1900 kr/timme för läkare  

• 1100 kr/timme för sjuksköterska eller annan hälsoprofession  

1.3 Särskilda uppdrag  
Uppdrag av en omfattning över 10 % av heltid under längre tid ska ersättas 

enligt separata avtal och istället faktureras löpande, alternativt innebära en 

anställning inom den del av regionen som ansvarar för uppdraget.  

 

Exempel på särskilt uppdrag som ersätts via fakturering är:  

• Stockholm-Gotlands representant i nationellt programområde (NPO) 

inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård  

• Ordförande i Regionalt programområde (RPO)  

• Ordförande i läkemedelskommittén (Regional samverkansgrupp 

läkemedel/medicinteknik)  


