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Inledning
Samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige regleras genom ”Avtal om samverkan i
Sjukvårdsregion Mellan ”, vilket gäller mellan 2021 och 2014 med möjlighet till förlängning.
Avtalet innefattar Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland,
Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.
Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige 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.
Regionerna har förbundit sig att gemensamt verka för att stärka Sjukvårdsregion
Mellansverige som samverkansområde. Ambitionen är att arbeta i en anda av öppenhet och
dialog, med gemensamt ansvarstagande och hög delaktighet.
Politisk och tjänstemannaledning inom respektive region har ansvar för att
samverkanskulturen sprids inom respektive organisation. En tydlig förankringsprocess för
ärenden under beredning till Samverkansnämnden är viktig på politisk respektive
tjänstemannanivå, men kan utformas olika inom respektive region beroende på organisation
och arbetssätt.
Väl förankrade och genomförda aktiviteter är en framgångsfaktor för det sjukvårdsregionala
samarbetet.
Efterfrågan på sjukvårdsregionen som en arena för utveckling och för att lösa gemensamma
frågor är stor. Initiativen kommer såväl från sjukvårdsregionens regioner som från nationell
nivå. Exempel på det senare är sjukvårdshuvudmännens överenskommelse om nationell
struktur för kunskapsstyrning inklusive regionala cancercentrum, samt Socialstyrelsens två
uppdrag avseende nivåstrukturering av den högspecialiserade vården och
kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården.
Samverkansnämnden ska enligt avtalet fastställa verksamhetsplan för 2021-2024.
Till verksamhetsplanen kopplas en årlig aktivitetsplan.
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Verksamhetsplan 2021-2024
Samverkansnämnden fattar beslut vid behov för att stärka och fördjupa det operativa
samarbetet i sjukvårdsregionen.
•

Följa upp Avtal om sjukvårdsregional samverkan, med syftet att erbjuda regionens
invånare en jämlik sjukvård av god kvalitet

•

Arbeta med nationell och sjukvårdsregional nivåstrukturering

•

Öka produktionssamverkan inom länssjukvård och högspecialiserad vård

•

Utreda ökad samverkan kring blodverksamheten i sjukvårdsregionen

•

Utveckla arbetet med kunskapsstyrning

•

Följa upp arbetet med ”Strategi för Forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024”

•

Öka samverkan inom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder

•

Utveckla samverkan inom kompetensförsörjningsområdet

•

Utveckla RCC i kunskapsstyrningssystemet och i enlighet med nationell
cancerstrategi.

•

Fastställa en årlig sjukvårdsregional prislista

•

Delta i nationella samverkansorgan/grupper och agera gemensamt i så stor
utsträckning som möjligt

•

Utveckla kommunsamverkan inom sjukvårdsregionen

•

Sprida kunskap om samverkansavtalets innebörd inom sjukvårdsregionen

•

Samla och dra lärdom av erfarenheter av coronapandemin.

•

Öka samverkan för att utveckla den Nära vården.

