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Planeringsdelegationen

Regionala kunskapscentret Adlon - Förslag
till överenskommelse
Regionala kunskapscentret Adlons uppdrag är att genom samverkan landsting och
regioner emellan öka effektiviteten i arbetet med sexualitet och hälsa.
Kunskapscentret består av en styrgrupp med länens 8 kontaktpersoner samt
Adlons samordnare. En ledande politiker och en ledande tjänsteman från varje
landsting eller region utgör styrelsen för kunskapscentret.
Bifogat förslag är en revidering av befintlig överenskommelse som antogs av
Landstinget i Jönköpings län 2009/2010.

Förslag till beslut
att Landstinget i Jönköpings län förbinder sig att ingå i kunskapscentret Adlon
enligt bifogat förslag.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Mats Bojestig
hälso- och sjukvårdsdirektör
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ÖVERENSKOMMELSE
Regionala kunskapscentret Adlons uppdrag är att genom samverkan landsting och regioner
emellan öka effektiviteten i arbetet med sexualitet och hälsa. Målsättningen är att minska
spridningen av hiv och sexuellt överförbara infektioner och antalet oönskade graviditeter,
samt främja en positiv syn på sexualitet och öka den sexuella hälsan i regionen.
Kunskapscentret består av en styrgrupp med länens 8 kontaktpersoner samt Adlons
samordnare. En ledande tjänsteman och en ledande politiker från varje landsting eller region
utgör styrelsen för kunskapscentret, till detta finns ett presidium knutet. Enskilt landsting kan
besluta att lämna politikerrepresentationen vakant.

Grundförutsättningar för samverkan inom kunskapscentret.






Kunskapscentrets arbete ska i första hand utgå från nationella mål, styrdokument1 och
Förordningen 2013:666.
Adlons verksamhet grundas på ekonomiskt stöd från Smittskyddsinstitutet.
Kunskapscentret ska både medverka till att skapa förutsättningar för måluppfyllelse
och generera samverkansvinster för hela Adlongruppen. Kunskaps- och
verksamhetsutveckling ska vara basen i verksamheten.
Det ska finnas en kontaktperson samt en länsgrupp för hiv/STI-frågor i det egna länet.
För att ta till vara kunskapscentrets möjligheter och etablerade samverkan kan
landsting eller regioner, som har intresse av detta, ha ett utvidgat samarbete. Landsting
och regioner kan då gå in med egna medel för att finansiera insatser.

Kunskapscentrets organisation
Styrelsens roll och ansvar
 Huvudmännen i respektive landsting eller regioner utser en tjänsteman och en politiker
att ingå i styrelsen.
 Styrelsen beslutar om Adlons verksamhetsplan, kommunikationsplan och
verksamhetsberättelse. Styrelsemedlemmarna förankrar diskussioner i Adlon på
hemmaplan utifrån det mandat man har.
 Styrelsen sammanträder två gånger per år:
- Under vårens styrelsemöte antas verksamhetsplanen, budget,
kommunikationsplanen och verksamhetsberättelsen.
- Under höstens möte diskuteras kommande ansökan, budget och verksamhetsplan.
 Ordförandeskapet i Adlons styrelse utses mellan landstingen eller regionerna med
tvåårsintervall. Ordförandeskapet innefattar att landstingets eller regionens utsedda
politiker är styrelseordförande samt deltar vid presidiemöten.
 Respektive landsting eller region utser ersättare till styrelsemedlemmarna. Dessa
ersätter ordinarie medlemmar vid förhinder.
 Resor och tid för styrelse och styrgruppsmöten inom Adlon, bekostas av den egna
huvudmannen.
1

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, prop. 2005 06:60
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Presidiets roll och ansvar
 Presidiet består av Adlons ordförande, samordnare och ekonomiskt ansvarige.
 Presidiet sammanträder tre till fyra gånger per år eller efter behov.
 Presidiet ansvarar för att ta fram dagordningar inför styrelsemöten, bereda ärenden
inför styrelsen och ta beslut om eventuella förändringar av projekt i förhållande till
verksamhetsplanen.
Styrgruppens roll och ansvar
 Styrgruppen består av landstingens eller regionernas kontaktpersoner mot SMI som
utses av respektive huvudman, samt Adlons samordnare.
 Medlemmarna deltar i fastställda styrelsemöten samt i arbetsgrupper för
verksamheten.
 Medlemmarna deltar i fastställda styrgruppsmöten efter de behov som verksamheten
kräver.
 Styrgruppen utarbetar årligen verksamhetsplan och kommunikationsplan.
 Styrgruppen ansvarar för att genomföra och följa upp uppdragen samt för att ta fram
en verksamhetsberättelse.
 Adlons samordnare ansvarar för samordning av Adlons verksamhet och Adlons
hemsida2, har rollen som sekreterare vid styrelsemöten och presidiemöten samt har
kommunikationsansvar mot nationella och regionala samverkanspartners.
 De av landstingen eller regionerna utsedda kontaktpersonerna ska ha mandat och tid
att ingå i kunskapscentrets arbete.

Överenskommelsens giltighet



Beslut om att medverka i kunskapscentret avser perioden 2014, från undertecknandet,
till och med 2018-12-31. Landstingen och regionerna prövar en eventuell förlängning
och justeringar av överenskommelsen vid vårens styrelsemöte under år 2018.
Vid en eventuell indragning av statsmedel behöver styrelsen och styrgruppen ta
ställning till en ny överenskommelse för Adlon alternativt avsluta samarbetet.

Härmed förbinder vi oss att ingå i kunskapscentret Adlon. Respektive landsting eller regioner
har tagit del av innehållet i överenskommelsen och samtycker till denna.

2

www.adlongruppen.se
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Regionala kunskapscentret Adlon – Förslag till
överenskommelse
Föreligger förslag till revidering av befintlig
överenskommelse som antogs 2009/2010.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att Landstinget i Jönköpings län förbinder sig att ingå i
kunskapscentret Adlon enligt föreliggande förslag.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

