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Uppdragsbeskrivning ekonomidirektörsgrupp 

Uppdragsgivare 
Samverkansnämndens regiondirektörsgrupp 
Arbetet bedrivs i nära samverkan med samverkansnämndens ledningsgrupp och 
gruppen kan även få uppdrag från ledningsgruppen. 

Uppdrag  
Ekonomidirektörerna har till uppdrag att svara för samordning av de ekonomifrågor 
som skall vara gemensamma och som blir aktuella i de uppdrag som 
regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar. Detta innebär att: 
 

• Godkänna ekonomimodell (appendix 1) vid framtagande av nytt vårdavtal 
• Följa upp ekonomi och produktion i vårdavtalet   
• Bereda förändringar av den sjukvårdsregionala prislistan 
• Samverka kring större strategiska fastighets- och medicintekniska investeringar. 
• Samverka kring avgifter inklusive regelverk vid köpt/såld vård (exempelvis 

gula taxan) 
• Organisera nätverk för ekonomidirektörer inom hälso- och sjukvården  

Samverkan/samarbete 

Sjukvårdsregionens ekonomi- och prislistegrupp arbetar på uppdrag av 
ekonomidirektörerna. Ekonomidirektörerna kan även utse arbetsgrupper för uppdrag 
inom området. 

Ekonomidirektörsgruppen samarbetar med vårdavtalsgruppen vid framtagande av nytt 
vårdavtal men även löpande vid exempelvis frågor kring uppföljning och 
prislisteförändringar.  
 
Vid framtagande av ett nytt vårdavtal godkänner ekonomidirektörerna 
ersättningsmodellen (appendix 1). Vårdavtalsgruppen som arbetar med hela 
vårdavtalet (dvs inklusive appendix 1) avrapporterar löpande arbetet med 
ersättningsmodellen till ekonomidirektörerna.  

Plats i den sjukvårdsregionala organisationen 
Gruppen är underställd samverkansnämndens regiondirektörsgrupp. 

Syftet och mål med gruppen 
Syftet med gruppen är att samverka inom ekonomiområdet utefter 
samverkansnämndens uppdrag.  
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Deltagare 
En representant per region utsedd av respektive regiondirektör.  
Regiondirektörsgruppen utser ordförande och vice ordförande. 
Ordförande utses på två år, liksom vice ordförande. Vice ordförande efterträder 
ordinarie ordförande efter två år, då ny vice ordförande utses.  

Ekonomi 
Gruppens hemlandsting står för rese- och lönekostnader för sjukvårdsregionalt arbete. 

Verksamhetsplan 
Gruppen ska årligen presentera en verksamhetsplan som fastställs av 
regiondirektörsgruppen. 

Rapportering 
Rapportering sker fortlöpande och i en skriftlig årlig verksamhetsberättelse till 
regiondirektörsgruppen. Uppdrag från ledningsgruppen redovisas fortlöpande till 
ledningsgruppen. 
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