
1 (3) 

Datum 

2022-12-02 

Aktivitetsplan 2023 

Samverkansnämnden  

Sjukvårdsregion Mellansverige 

Antagen av Samverkansnämnden datum 2022-12-02 



 
 

2 (3) 
 

Upprättare  Datum   
Eva-Lena Aspetorp 
Samverkansnämndens kansli 
 

2022-12-02  

 

 
 

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

Aktivitetsplan 2023 
 
Verksamhet och utveckling 
 

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

• Fortsätta utveckla erfarenhetsutbytet och etablera samverkan i regionernas 
arbete med God och nära vård 
 

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

• Utveckla forskningssamverkan inom sjukvårdsregionen  
 

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

• Utveckla och stärka produktionssamarbetet i sjukvårdsregionen 
 

Kunskapsstyrning 
 

• Fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning på 
sjukvårdsregional nivå tillsammans med kommunerna  
 

• Utveckla värdskapsuppdragets olika delar, ex. implementering, uppföljning och 
analys 
 

• Utveckla och sprida personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp  
 

• Uppföljning och analys av medicinska resultat på sjukvårdsregional och 
nationell nivå med syfte att förbättra kvaliteten och jämlikheten av vården i 
sjukvårdsregionen  
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Utbildning och kompetensförsörjning 

• Stödja utvecklingen av arbetet i Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige

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

• Utveckla den gemensamma dialogen med sjukvårdsregionens lärosäten

Digitalisering och e-hälsa 

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

• Samarbeta i utvecklingen av gemensamt vårdinformationsstöd och
e-hälsotjänster

Övriga samverkansfrågor som löpande initieras och hanteras 

• Fortsätta utveckla transparens och tillit i det sjukvårdsregionala arbetet

• Aktivt delta i nationella samverkansorgan/grupper

• 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
avrapporteras kontinuerligt till samverkansnämnden

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

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

• Utarbetande av sjukvårdsregional prislista 2024

• Utarbeta aktivitetsplan Samverkansnämnden 2024
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