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Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
 
§ 1 Inledning  
Detta avtal reglerar samverkan inom hälso- och sjukvården mellan Landstinget Dalarna, 
Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget 
Västmanland, samt Region Gävleborg och Region Örebro län, det vill säga alla landsting och 
regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion enligt förordning (1982:777) om rikets 
indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner. 
 
Parterna förbinder sig med detta avtal att gemensamt verka för att stärka Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion som samverkansområde. 
 
 
§ 2 Mål för samverkan 
Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion tillgång till 
en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt 
till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård.  
 
Parterna ska gemensamt värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter inom 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som utgör centra för regionvård, forskning, utveckling och 
utbildning. Utveckling av kompetenscentra i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ska 
möjliggöras, vilket bland annat kan innebära en ökad patientrörlighet inom sjukvårdsregionen.  
 
Parterna ska gemensamt värna och utveckla kompetensen i varje län för att kunna erbjuda 
sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.  
 
Under mandatperioden ska förutsättningar utredas om patienter utifrån behov av hälso- och 
sjukvård fritt och utan godkännande ska kunna söka öppen och sluten vård inom Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion utifrån ett gemensamt regelverk.  
 
Samverkan kan förstärkas genom nya samverkansområden och nya gemensamma 
verksamheter.  
 
 
§ 3 Samverkansorganisation 
 
§ 3.1 Allmänt 
Parternas samverkan bygger på arbete i nätverksgrupperingar. De åtgärder som blir följden av 
samarbetet beslutas av respektive landsting för att kunna genomföras.  
 
§ 3.2 Samverkansnämnd  
För samverkan mellan parterna enligt detta avtal ska finnas en särskild nämnd – 
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Nämnden ska bestå av tre (3) 
ledamöter och tre (3) ersättare från respektive landsting och region i sjukvårdsregionen. 
Ersättare kan gå in vid förfall av ordinarie ledamot och utgör då fullvärdig ledamot. 
Nämndens arbetsutskott ska utgöras av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, samt 
ytterligare fyra ledamöter så att alla landsting och regioner är representerade. Arbetsutskottet 
ska även ha sju ersättare.  
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Samverkansnämnden fastställer verksamhetsplan för respektive mandatperiod och årlig 
aktivitetsplan. Nämndens arbetsformer regleras i särskild arbetsordning som biläggs detta 
avtal.  
 
§ 3.3 Landstings- och regiondirektörsgruppen 
Landstings- och regiondirektörsgruppen utgörs av landstings- och regiondirektörerna i de 
samverkande landstingen och regionerna. Gruppen utser inom sig en ordförande, som deltar 
vid arbetsutskottets sammanträden. Gruppen har det övergripande ansvaret för 
beredningsgruppens arbete. Frågor av strategisk och väsentlig betydelse för de samverkande 
landstingen och regionerna behandlas i landstings- och regiondirektörsgruppen. 
 
§ 3.4 Beredningsgruppen 
Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som har utsetts av och har mandat från respektive 
landstings- eller regiondirektör. Varje landsting eller region företräds av en representant i 
gruppen. Därutöver har de två universitetssjukhusen vardera en representant i gruppen. 
Ordförande för beredningsgruppen utses av samverkansnämnden på förslag av landstings-och 
regiondirektörsgruppen.   
 
Beredningsgruppen bereder ärenden till samverkansnämnden och dess arbetsutskott. Varje 
ledamot kan aktualisera ärenden för beredning i gruppen.  
 
Beredningsgruppen ansvarar för att aktiviteter i enlighet med samverkansnämndens 
verksamhetsplan verkställs och finansieras enligt budget. Gruppen beslutar om att inrätta och 
ta bort arbetsgrupper och ansvarar för uppföljning av gruppernas arbete, samt att grupperna 
har tydliga uppdragsbeskrivningar.  
 
Beredningsgruppen ansvarar för att årlig aktivitetsplan, kopplad till verksamhetsplanen, 
utarbetas inför behandling i samverkansnämnden. Beredningsgruppen svarar också för en 
årlig uppföljning av aktivitetsplanen. 
 
§ 3.5 Övriga arbets- och projektgrupper 
För specifika insatser och arbetsområden kan beredningsgruppen tillsätta arbets- eller 
projektgrupper, som ska arbeta utifrån särskilda uppdragsbeskrivningar. Inrättade arbets- och 
projektgrupper ska förtecknas i beredningsgruppens aktivitetsplan och följas upp minst en 
gång per år.  
 
§ 4 Samverkansområden 
Parternas ambition är att arbeta i en anda av öppenhet och dialog, med gemensamt 
ansvarstagande och hög delaktighet. Innehållet i samverkan konkretiseras i särskilda 
uppdragsbeskrivningar eller avtal och avser för närvarande följande områden. 
 
§ 4.1 Regionvård 
Parterna samverkar kring och utnyttjar gemensamt resurser för regionvård, det vill säga den 
hälso- och sjukvård som berör flera landsting i sjukvårdsregionen.  
 
§ 4.2 Vård vid universitetssjukhus 
Särskilt avtal om vård vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro för åren 
2016-2019 redovisas i bilaga till detta avtal. Samverkan bör också ske mellan parterna vid 
upphandling av vård utanför sjukvårdsregionen. 
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§ 4.3 Kunskapsstyrning och medicinsk samverkan  
Parterna samverkar i olika grupperingar för att koordinera samarbete i frågor som rör 
kunskapsstyrning. För att harmonisera landstingens och regionernas hälso- och 
sjukvårdssystem vad avser prioritering och införande av ny teknologi, samt ge stöd till 
enskilda landsting och regioner vid införande av nya riktlinjer, ska parterna samverka kring 
implementering av Nationella riktlinjer.  
 
§ 4.4 Kompetensförsörjning och utbildning 
Parterna samverkar kring utbildning och kompetensutveckling med syfte att underlätta och 
stödja landstingens och regionernas arbete med den framtida kompetensförsörjningen och 
förstärka påverkan på regionens lärosäten vad avser vårdutbildningarnas utformning, 
dimensionering och innehåll. Samverkan ska även omfatta gemensamma arbetsgivarfrågor.  
 
§ 4.5 Upphandling 
Parterna samverkar inom inköpsprocessen med syfte att bidra till ett strategiskt, effektivt och 
kvalitativt inköpsarbete på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. 
 
§ 4.6 Avtalsuppföljning och prissättning 
Parterna samverkar för att samordna landstingens och regionernas arbete vad gäller 
tillämpning, efterlevnad och utveckling av avtalen om vård vid universitetssjukhusen, liksom 
i arbetet med att årligen ta fram en regional prislista.  
 
§ 4.7 Nya samverkansområden  
Under avtalsperioden ska förutsättningarna för nya samverkansområden utredas. Beslut om 
att inrätta nya samverkansområden fattas då det är aktuellt. 
 
 
§ 5 Gemensamma verksamheter 
Parterna samverkar genom att gemensamt finansiera verksamheter som bedöms lämpliga att 
driva på sjukvårdsregional nivå. Parterna är ense om att fortlöpande pröva 
ändamålsenligheten med de sjukvårdsregionala verksamheter som finansieras solidariskt av 
alla eller av vissa landsting och regioner i sjukvårdsregionen.  
 
Uppdragsbeskrivningar för de gemensamma verksamheterna har utarbetats i särskild ordning 
och bifogas detta avtal. För närvarande finns i sjukvårdsregionen följande gemensamma 
verksamheter. 
 
§ 5.1 Regionalt Cancercentrum (RCC) och Regionalt biobankscentrum (RBC) 
RCC är en kunskapsorganisation som tillsammans med sjukvårdsregionens landsting och 
regioner har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och förbättra cancervården i 
sjukvårdsregionen utifrån patientens fokus och målen i den nationella cancerstrategin. RBC är 
en del av RCC och har hand om frågor som berörs av biobankslagen och fungerar som ett 
stöd till landstingens och regionernas biobankssamordnare, vårdgivare, forskare, 
läkemedelsföretag, och allmänhet. För styrning av RBC finns ett Regionalt biobanksråd med 
representanter från landstingen och regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.  
 
§ 5.2 Regionalt registercentrum 
Sjukvårdsregionens registercentrum består av Uppsala Clinical Research Center och 
Regionalt Cancercentrum, med en särskild utsedd samordnare.  
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Registercentrum har till uppgift att verka för tillkomst av nya register, skapa synergieffekter i 
samarbete mellan sjukvårdsregionens register och stimulera användning av kvalitetsregister i 
kliniskt förändringsarbete.  
 
§ 5.3 Arbets- och miljömedicin 
Inom sjukvårdsregionen finns två enheter för samverkan inom arbets- och miljömedicin; 
Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro (gemensam resurs för landstingen i Sörmlands, 
Västmanlands, Värmlands och Örebro län) och Arbets- och miljömedicin vid Akademiska 
sjukhuset (gemensam resurs för landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län). 
Samverkan regleras i särskilda avtal mellan parterna.  
 
§ 5.4 Hornhinnebank 
Den regionala hornhinnebanken vid Universitetssjukhuset Örebro ska säkerställa 
sjukvårdsregionens tillgång till hornhinnor för transplantation.  
 
§ 5.5 Samverkan inom transfusionsmedicin 
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Akademiska sjukhuset ger specialiststöd till 
den transfusionsmedicinska verksamheten i Västmanland, Gävleborg och Dalarna.  
 
§ 5.6 Donationsverksamhet 
Sjukvårdsregionens donationsansvariga läkare (REGDAL) och donationsansvariga 
sjuksköterska (REGDAS) har till uppgift att informera och undervisa vårdpersonal vid 
sjukvårdsregionens sjukhus kring frågor om organdonation för att kunna ta tillvara organ för 
transplantation.  
 
§ 5.7 Forskning 
Parterna samverkar i det Regionala forskningsrådet, med syfte att stödja klinisk och 
patientnära forskning inom sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. Samverkan regleras i ett 
särskilt avtal som gäller till och med 2018, vilket bifogas detta avtal. Parterna samverkar 
också inom den Regionala noden för kliniska studier.  
 
§ 5.8 Samverkansnämndens kanslifunktion 
För samordning och administration av samverkansnämndens sammanträden och 
tjänstemannaberedningar finns en gemensam kanslifunktion. Formerna för och omfattningen 
av kanslifunktionen fastställs av samverkansnämnden. Till kansliet ska föras resurser och 
ansvar för administrativt stöd till den sjukvårdsregionala samverkansorganisationen.  
 
5.9 Programråd för Astma och KOL 
Kanslifunktionen för det nationella programrådet för Astma och KOL finns inom Landstinget 
Dalarna och är finansierad av landsting och regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 
 
5.10 Regional HTA (Health Technology Assessment)-enhet 
Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro 
(CAMTÖ) har i uppdrag att vara en regional HTA-enhet för att stärka kunskapsbaserad vård 
inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.  
 
5.11 Regionalt centrum för sällsynta sjukdomar 
Det regionala centrumet samordnar de verksamheter inom sällsynta diagnoser som finns vid 
Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro.  
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§ 5.12 Nya gemensamma verksamheter 
Under avtalsperioden ska förutsättningar för att inrätta nya gemensamma verksamheter 
utredas. Beslut om att inrätta gemensamma verksamheter fattas då det aktuellt. 
 
§ 6 Ekonomisk reglering 
För de gemensamma verksamheterna enligt § 5 åligger det verksamheten att till 
beredningsgruppen inlämna budgetförslag för kommande verksamhetsår senast den 30 april 
året innan. Principer för budgetering fastställs av samverkansnämnden.  
 
Budgeten för respektive verksamhet fastställs av samverkansnämnden. I beslutet ska framgå 
hur kostnaderna fördelas på berörda landsting. Värdlandstinget eller värdregionen ansvarar för 
att kostnaden för de gemensamma verksamheterna faktureras landstingen och regionerna. 
 
Villkoren för utnyttjande av universitetssjukhusens tjänster regleras i bifogade avtal om vård 
vid sjukhusen.  
 
Samverkan inom det ekonomiska området ska utgå från ett ömsesidigt förtroende mellan 
parterna och utvecklas genom öppenhet och insyn. Pris- och ersättningssystem ska utvecklas 
gemensamt, där långsiktighet ska eftersträvas och där kostnader och intäkter öppet ska kunna 
redovisas. 
 
§ 7 Uppföljning 
Parterna är överens om att årligen följa upp den regionala samverkan som regleras i detta 
avtal och bilagor med syfte att få en jämlik, jämställd och högkvalitativ vård inom hela 
sjukvårdsregionen. Ansvaret för uppföljningen åvilar beredningsgruppen. 
 
§ 8 Avtalsperiod 
Detta avtal gäller från den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2019, med möjlighet 
till förlängning. Beslut om förlängning fattas av parterna senast ett år innan avtalet löper ut. 
 
§ 9 Avtalskompletteringar  
Kompletteringar och tillägg ska vara skriftliga och omfatta alla avtalsparter. 
 
§ 10 Bilagor 
I till detta huvudavtal hörande avtalsbilagor kan under huvudavtalets giltighetstid komma att 
förändras och/eller sägas upp. Om detta inträffar ska det inte påverka huvudavtalets 
giltighetstid. 
 
§ 11 Tvist 
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand underställas 
samverkansnämnden för att lösas i samförstånd. I andra hand ska tvister avgöras av svensk 
domstol med tillämpning av svensk rätt om inte parterna enas om annat förfarande.  
 
§ 12 Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner för detta avtal är landstingens ledamöter i samverkansnämndens 
beredningsgrupp.  
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§ 13 Underskrifter 
 
 
______________ ____-____-____ 
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____________________________ ____________________________ 
 
____________________________ ____________________________ 
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Titel Titel  
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