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Enligt Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige ska en årlig aktivitetsplan knytas 
till Samverkansnämndens verksamhetsplan. Aktivitetsplanen sorteras utifrån avtalets 
fokusområden. 
 

Återrapport aktivitetsplan 2022 
 
Kunskapsstyrning 
 

• Utveckla och implementera sjukvårdsregionalt enligt det nationella systemet för 
kunskapsstyrning inklusive personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
tillsammans med kommunerna. 

  
Samtliga regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige har under hösten fattat 
politiska beslut att ställa sig bakom den nationella rekommendationen för 
utveckling av nationellt system för kunskapsstyrning 2023–2027. 
Nämnden fick information om rekommendationen på sitt septembermöte, 
liksom en rapport om nuläget gällande uppbyggnad av den 
sjukvårdsregionala nivån.  
Sjukvårdsregion Mellansverige har under året fortsatt stödja de fyra 
nationella programområden (NPO) som sjukvårdsregionen har värdskap 
för; Äldres hälsa, Hjärt- och kärlsjukdomar, Akut vård och Öron-, näsa- 
och halssjukdomar. Områden där stödet behöver tydliggöras och 
utvecklas, ex. HTA-analyser, har identifierats. Utöver det kontinuerliga 
stöd som givits under året har planerade nätverksträffar hållits och stöd i 
arrangerandet av nationella webbinarium och lärandeseminarium har 
givits. 
Kunskapsstyrningsgruppen har under våren haft dialogmöten med ett 
flertal sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper, med 
syfte att identifiera eventuella samverkansområden och undvika 
parallellarbeten.  
 

• Uppföljning och analys av medicinska resultat, 
med syfte att förbättra kvaliteten och jämlikheten av vården i sjukvårdsregionen 

 
Under året har en sjukvårdsregional samverkansgrupp (RSG) för 
strukturerad vårdinformation bildats. Gruppen ska samordna regionernas 
arbete för en mer enhetlig informationsstruktur. Det är en avgörande del i 
att skapa förutsättningar för en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad vård. 
En nationell samverkansgrupp Data och analys har bildats under året. 
Gruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister.  
 



 
 

3 (9) 
 

Upprättare  Datum   
Eva-Lena Aspetorp 
Samverkansnämndens kansli 
 

2023-02-17  

 

 
 

Det sjukvårdsregionala arbetet kopplat till gruppen har under året bestått i 
att strukturera samverkan för att säkra informationsutbytet mellan 
nationell och sjukvårdsregional nivå.  
 

• Stödja fortsatta hälsofrämjande och förebyggande åtgärder via 
Sjukvårdsregionalt programområde Levnadsvanor och Regionalt 
Cancercentrum.  

 
Sjukvårdsregionalt programområde (RPO) Levnadsvanor och Regionalt 
cancercentrum har fortsatt sin samverkan under året. 
Vårdprocesskoordinator för Cancerprevention Mellansverige är ordinarie 
ledamot i RPO Levandvanor.  
RPO Levnadsvanor utgör en viktig länk mellan den nationella och lokala 
nivån i kunskapsstyrningen för att uppnå en hälsofrämjande och 
förebyggande hälso- och sjukvård. RPO Levnadsvanor är ett forum för 
erfarenhetsutbyte där regionerna lär av varandra och stärka det 
sjukvårdsregionala samarbetet. 
 
 

Verksamhet och utveckling 
 

• Stödja arbetet med nationell nivåstrukturering av hälso-och sjukvård och 
utveckla samverkan kring nationell högspecialiserad vård på sjukvårdsregional 
nivå.  

 
Nämnden har fortlöpande informerats om processen för nationell 
högspecialiserad vård (NHV). I enlighet med den sjukvårdsregionala 
rutinen för NHV har regionerna delat synpunkter och när möjligt arbetat 
fram likalydande remissvar. En sjukvårdsregional Samverkansgrupp för 
Nationell högspecialiserad vård har skapats. Där informeras 
representanter från alla sju regioner om den fortlöpande NHV-processen 
och diskussioner förs om det sjukvårdsregionala perspektivet på kort och 
lång sikt. Region Örebro län har under året ansökt om ett NHV-tillstånd 
och Region Uppsala om fjorton, varav fem ännu ej tilldelats någon region. 
Region Uppsala har under året beviljats fem tillstånd. 
 

• Utveckla erfarenhetsutbytet i regionernas arbete med God och nära vård i 
regionerna  
 

Under året har nätverket för God och Nära vård kopplats till 
Ledningsgruppen. Nätverkets uppdrag är att utveckla samverkan och dela 
erfarenheter i arbetet med God och Nära vård inom regionerna i 
Sjukvårdsregion Mellansverige, och samverka i frågor från nationell nivå. 
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Nätverket redovisade utvecklingen inom regionernas arbete med God och 
Nära vård på nämndens decembermöte, då även ledning och styrning av 
komplexa system diskuterades.  
 

• Fortsatt samverkan utifrån erfarenheterna av coronapandemin 
Samverkansnämnd, regiondirektörsgrupp och ledningsgrupp har 
kontinuerligt diskuterat pandemirelaterade frågor på sina möten.  
 

• Utveckla forskningssamverkan inom sjukvårdsregionen 
 
Under 2022 har Forskningsrådet beslutat tilldela medel till 45 
forskningsprojekt, samtliga av dessa har till syfte att generera kunskap 
som bidra till en evidensbaserad och jämlik hälso- och sjukvården och alla 
studier sker i samverkan mellan minst två regioner i Mellansverige. Flest 
forskningsprojekt sker inom det av Samverkansnämnden prioriterade 
området ”prevention”.  
Flera nätverk med syfte att facilitera forskning finns etablerade inom 
forskningsrådets verksamheter såsom forskningssjuksköterskenätverk, 
juristnätverk, statistikernätverk, forum för medicinteknik etcetera. Dessa 
nätverk verkar bland annat för uppbyggnad av gemensamma riktlinjer för 
kliniska studier, hög kvalitet, datasäkerhet och forskningssamverkan.  
Flera utvecklingsprojekt har bedrivits, exempelvis har det under året 
påbörjats arbete med en onlinetjänst i realtid för att visa 
befolkningen/patienter vilka kliniska studier som pågår 
sjukvårdsregionen. En kartläggning av pågående sjukvårdsregional 
samverkan har skett under 2022 som visar att samtliga sju regioner har 
pågående forskningssamverkan med de andra regionerna i Mellansverige.  
 

• Fortsätta utveckla arbetet med sjukvårdsregional nivåstrukturering. 
Struktureringen av vården ska säkerställa en god arbetsfördelning mellan 
universitetssjukhus och övriga sjukhus.  

 
Ledningsgruppen har under året utvecklat processen för den 
sjukvårdsregionala hanteringen när områden inte blir aktuella för 
Nationell högspecialiserad vård, men där sakkunniggrupperna bedömer att 
en sjukvårdsregional nivåstrukturering kan vara av värde. Beslut har tagits 
om vissa kateteringrepp hjärta på underlag från verksamhetschefsgrupp 
kardiologi. 
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• Utveckla och stärka produktionssamarbetet i sjukvårdsregionen, för att bland 
annat möta upp det stora vårdbehovet efter pandemin. 

 
Produktionsplaneringsgruppen har under 2022 fortsatt kartläggningen av 
befintliga köer inom regionerna, tagit fram gemensamma mått och mätetal 
för att jämföra produktion och kösituation, samt har påbörjat 
avstämningar med regionernas verksamhetschefer för att se över inom 
vilka medicinska områden en samverkan är mest resurseffektiv och görlig. 
Konklusionen har varit att fokusera på ortopedin och den 
tillgänglighetsproblematiken samt behovet av att kunna flytta ut vård från 
våra två universitetssjukhus för att skapa en bättre tillgänglighet för den 
högspecialiserade vården. En stor utmaning avseende bägge dessa 
utvecklingsområden är att det just nu finns bristande kapacitet hos 
samtliga regioner.  
Den kontinuerliga statusuppdateringen har lett till initiativ för utökat och 
strukturerat samarbete regionerna emellan gällande även diagnoser 
exempelvis inom Öron, näsa och hals (ÖNH) och gynekologi och 
onkologi. Under sommaren 2022 skedde det utbyte mellan regionerna på 
initiativ av gruppen inom nästan alla olika specialiteter.  
Arbetet har rapporterats och diskuterats kontinuerligt med 
Ledningsgruppen och på samverkansnämndens möten 
 

• Kartlägga och analysera möjligheter till ökad samverkan inom 
sjukvårdsregionens blodverksamhet 

 
Ledningsgruppen har under år 2022 haft dialoger med 
verksamhetschefgrupp laboratoriemedicin. Beslut har fattats att fortsätta 
se på möjligheter för datadelning och att bevaka den nationella 
utvecklingen kring plasma för läkemedelsindustrin. För 
kompetensförsörjning läkare transfusionsmedicin och biomedicinska 
analytiker ska ett förslag utarbetas för att ge en långsiktighet i 
samverkansavtalen. En utförd förstudie kring gemensam upphandling för 
e-remiss-funktion ska under 2023 presenteras för Ledningsgruppen. 
 

 
Utbildning och kompetensförsörjning 
 

• Stödja utvecklingen av arbetet i Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige 
 

Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige har representation från 
sjukvårdsregionens hälso- och sjukvårdsdirektörer, HR-direktörer och 
FoU-direktörer, vilket säkerställer ett brett stöd från regionerna.  
Nämnden har löpande uppdaterats på arbetet.  
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Den sjukvårdsregionala kompetensförsörjningsgruppen bidrar genom att 
delta i rådets arbetsgrupper, ex. ”Inventera och utveckla 
handledarutbildning för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, både inom 
hälso- och sjukvården och tandvården”, samt ”Kartlägga befintliga 
modeller för att stärka karriär-/kompetensvägar i klinisk vård”. 
Samverkansnämndens kansli utgör rådets administrativa stöd.    
 

• Följa arbetet med att utveckla gemensam modell för att kartlägga och 
prognosticera kompetensbehov, samt utveckla former för gemensam 
kompetensförsörjning via det Regionala vårdkompetensrådet 

 
Kompetensförsörjningsgruppen har tagit fram en rapport baserat på de 
underlag samtliga regioner lämnat till Socialstyrelsen om tillgången till 
legitimerade yrken. En rapport som beskriver tillgång, nuläge, styrkor och 
en sammanfattande bedömning, samt tre insatser som samtliga regioner 
har gemensamt intresse av att genomföra. Rapporten presenterades på 
Samverkansnämndens decembermöte. 
 

 
 
Digitalisering och e-hälsa 
 

• Utveckla samverkan övergripande kring ledningssystem för 
informationssäkerhet och dataskydd, samt utveckla stöd till att 
informationssäkerhet ska beaktas vid utveckling/förändringar i organisation, 
system och tjänster. 

 
Informationssäkerhetsgruppen har under året färdigställt en checklista 
samt stödmaterial för gemensamma anskaffning. Implementering av 
checklistan i sjukvårdsregionens regioner har skett tillsammans med 
upphandlingsgruppen. Gruppen har även tagit fram stödmaterial till 
nämndens övriga grupperingar kring hantering av information kopplat till 
sjukvårdsregionens gemensamma samverkansyta. 
 

• Samarbeta i utvecklingen av gemensamt vårdinformationsstöd och  
e-hälsotjänster  

 
Ledningsgruppen har under året uppdaterat varandra om pågående byte 
av vårdinformationssystem i berörda regioner, samt informerat om 
utvecklingen av e-hälsotjänster, ex. har arbetet med Min vård Gävleborg 
presenterats.  
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Övriga samverkansfrågor som löpande initieras och hanteras 
 

• Fortsätta utveckla transparens och tillit i det sjukvårdsregionala arbetet 
 
Regiondirektörsgruppen har under året tillsammans med 
direktörsgrupperna träffats för att utveckla samverkan med transparens 
och tillit. Ledningsgruppen har träffat alla arbetsgrupper och 
verksamhetschefsgrupper för att öka kunskap, transparens och tillit i det 
sjukvårdsregionala arbetet. Sammanfattningsvis är det en god utveckling i 
gruppernas arbete. 
 

• Utreda samverkansmöjligheter inom civilt försvar med fokus på hälso- och 
sjukvårdsfrågor  
 

Regiondirektörsgruppen har under året etablerat samverkan med Mellersta 
civilområdet via beredskapskansliet och länsråden. Ledningsgruppen 
utreder möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte gällande kris- 
och beredskapslager. Under 2023 kommer fler områden genomlysas ur 
samverkansperspektivet. 
 

• Följa utvecklingen av kommunsamverkan på sjukvårdsregional nivå 
 
Kunskapsstyrningsgruppen har under året fortsatt arrangera 
nätverksträffar med regionernas NSK-S representanter och RSS-
samordnare. Syftet med träffarna är att hålla varandra uppdaterade om vad 
som händer i de respektive nationella nätverken samt informera om 
pågående lokalt arbete vilket gör att goda exempel sprids och värdefulla 
kontakter knyts inom sjukvårdsregionen både regionalt och kommunalt. 
Genom Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige finns etablerad 
struktur för kommunsamverkan både via rådet, dess arbetsutskott och 
arbetsgrupper.  
 

• Aktivt delta i nationella samverkansorgan/grupper och Ärenden inom Nämnden 
för nationell högspecialiserad vård, Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 
Nationella screeningrådet, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling, 
Inera AB och Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- 
och sjukvård avrapporterats kontinuerligt till samverkansnämnden  

 
Utsedda politiker och tjänstemän har aktivt deltagit i bland annat 
Nämnden för nationell högspecialiserad vård, Kommunalförbundet 
avancerad strålbehandling, Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 
Inera, Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning, Styrgrupp för 
kunskapsstyrning i samverkan, nationella programråd och 
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samverkansgrupper, Nationella vårdkompetensrådet, Nationella 
screeningrådet, RCC i samverkan och Kommittén för klinisk 
behandlingsforskning. Nämnden har löpande fått rapport om arbetet på 
sina möten.  
 

• Agera gemensamt och samverka i så stor utsträckning som möjligt, ex. 
gemensamma remissvar, upphandlingar, köp av vård utom sjukvårdsregionen 
och investeringar 

 
Upphandlingsgruppen har under året verkat för en fortsatt samverkan 
kring gemensamma upphandlingar samt fortsatt arbeta för att flera 
upphandlingsområden genomförs gemensamt.  
Upphandlingsgruppen har varit Informationssäkerhetsgruppen behjälplig i 
framtagande av checklista för informationssäkerhet i samband med 
gemensamma upphandlingar som remissinstans. Checklistan är nu 
implementerad i samtliga regioner.  
Sjukvårdsregionen bidrar även med 0,5 resurs i det nationella 
avtalsarbetet med bemanningstjänster inom vården vilken 
Upphandlingsgruppen även sätter form och eskaleringsmodell för.  
Upphandlingsgruppen har samverkat kring arbetssätt för att följa de 
sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU beslutat på ett likvärdigt 
sätt. 
 
Vårdavtalsgruppen har under året fortsatt fört dialog om ett eventuellt 
gemensamt sjukvårdsregionalt avtal med Karolinska 
Universitetssjukhuset. Under 2023 förväntas återkoppling från 
Karolinska. De regioner som har befintliga avtal använder de enligt plan. 
 
Rutin för sjukvårdsregional hantering av SOU-yttranden har följts när så 
bedömts lämpligt. Samverkansnämndens kansli har regelbundet stöttat 
fokuserade dialoger mellan sjukvårdsregionala handläggare och 
sakkunniga. Remisskonferenser syftar till att öka transparensen och 
förståelsen för regionernas rutiner, vägval och utmaningar och de har i 
flera fall bidragit till en samsyn om vilka delar i yttranden som kan och 
bör tryckas på och lyftas unisont. Under året har flera ärenden följt denna 
rutin och ett antal remisskonferenser har genomförts. 
 

• Bidra till att öka kunskapen om samverkansavtalets innebörd i 
sjukvårdsregionens regioner   

 
Under året har Ledningsgruppen träffat representanter från samtliga 
verksamhetschefsgrupper och övriga arbetsgrupper kopplade till 
Ledningsgruppen för att diskutera gruppernas uppdrag kopplat till 
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samverkansavtalet. Kanslirepresentanterna har haft kontinuerlig dialog 
med representanter i samverkansnämndens grupperingar i syfte att öka 
kännedom om och samordning i sjukvårdsregionala frågor. 

 
• Utarbetande av sjukvårdsregional prislista 2023 

 
I december beslutade nämnden om en sjukvårdsregional prislista för 2022. 

 
• Utarbeta aktivitetsplan Samverkansnämnden 2023 

 
Nämnden beslutade om Aktivitetsplan 2023 på sitt decembermöte. 
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