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Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

sammanträder den 23-24 maj 2019 
 

Tid: 23 maj kl. 12–17.15, start med lunch kl. 12 

 

Plats: Lerdalshöjden, Rättvik 

  

Föredragningslista 

 

DAG 1 
1. Sammanträdet öppnas 

 

2. Upprop 

 

3. Val av justeringspersoner 

 

4. Ärenden för kännedom  

a. Protokoll styrelsen Inera AB 2018-12-06, 2019-02-07 och 2019-03-13/Bilaga 

b. Protokoll Förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg 2019-03-14, 219-04-11 och 2019-

04-26/Bilaga 

c. Handlingsplan Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro 2019/Bilaga 

Verksamhetsberättelser 2018:  

d. Regionalt cancercentrum/Bilaga  

e. Regionalt biobankscentrum/Bilaga 

f. Utbildnings- och kompetensråd/Bilaga 

g. Vårdavtalsgrupp/Bilaga 

h. Upphandlingsgrupp/Bilaga 

i. Informationssäkerhetsgrupp/Bilaga 

j. Kunskapsstyrningsgrupp/Bilaga 

k. Utvecklingsgrupp för Nationella riktlinjer/Bilaga 

l. HTA-rådet/Bilaga 

m. Registercentrumorganisationen/Bilaga 

n. Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro/Bilaga 

o. Arbets- och miljömedicinska kliniken Uppsala/Bilaga 

p. Transfusionsmedicinska kliniken Uppsala/Bilaga 

q. Centrum för sällsynta diagnoser/Bilaga 

 

5. Värdlandstinget punkt 

Följdforskning angående struktur- och förändringsplanen i Region Dalarna –  

Mio Fredriksson, docent, och Inga-Britt Gustafsson, doktorand, vid Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

 

 

 

 

 

https://www.lerdalshojden.se/
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6. Förlängning Avtal om regional samverkan/Bilaga 

Förslag till beslut 

att rekommendera regionerna att förlänga nuvarande Avtal om regional samverkan i 

Uppsala-Örebroregionen till 2020-12-31, och att ta fram ett nytt avtal med giltighetstid 

2021-01-01 – 2024-12-31 med möjlighet till förlängning 12 månader i taget. 

 

7. Tema Avtal om sjukvårdsregional samverkan 

Presentation av Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen och arbetet inför 

avtalet/Rickard Simonsson 

Gruppdiskussioner 

Summering 

 

 

DAG 2 

 
 

8. Regionala forskningsrådet, prioriterade forskningsområden/Bilaga/Katarina Wijk 

Förslag till beslut 

att Regionala forskningsrådets prioriterade områden från och med 2019 års utlysning av 

forskningsmedel är äldre, barn och ungdom, psykiatri, rehabilitering, hälsoekonomi, nära 

vård och prevention. 

 

9. Politisk viljeinriktning endometrios/Bilaga/Jenny Gustafsson, Bitte Kans och Robin 

Wilding 

att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 

att anta de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios. 

att fastställa och använda Socialstyrelsens indikatorer inom området 

att uppmärksamma att det i de slutliga riktlinjerna tillkommit en central rekommendation 

kring att erbjuda stödjande samtal till personer med endometrios och behov av stöd 

(prioritet 2), samt 

att följa upp och ge förutsättningar för att nuvarande gap gällande tillgång till tidiga 

insatser och multiprofessionellt team minskar. 

 

10. Sjukvårdsregionalt donationsarbete, Hornhinnebanken och Ögonkirurgi/Helena 

Almén, Johanna Fridsén, Jan Forslid och Dan Öhman 

 

11. Nationell högspecialiserad vård/Tobias Kjellberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svnuppsalaorebro.se/3-styrande/avtal.html
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12. Prislistedirektiv/Bilaga 

Förslag till beslut 

att uppräkning av den regionala prislistan sker med LPIK exklusive läkemedel för 2020 

enligt SKL:s prognos som redovisas i oktober 2019 både för viktpris DRG 1.0 och övriga 

produktpriser, 

att Region Örebro läns viktpris för DRG 1.0 räknas fram enligt appendix 2 i ”Avtalet om 

vård vid universitetssjukhus mellan landsting och regioner i Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion” och att de använder sig av referensviktlistan vilket också är reglerat i 

avtalet,  

att prislistan för utomlänssjukvård kan bygga på en debitering med DRG eller egen 

produktprissättning utifrån beslut i respektive region,  

att den regionala prislistan för 2020 fastställs vid Samverkansnämndens decembermöte 

och tillämpas fr.o.m. 1 januari 2020, samt 

att uppdra till ledningsgruppen att återkomma med förslag om regional prislista för 2020 

till nämndens möte den 5–6 december 2019. 

 

13. Budget 2020 för gemensamma verksamheter/Tobias Kjellberg 

 

14. Tidplan 2020 

Förslag till beslut 

att samverkansnämnden sammanträder följande datum 2020: 

14 februari i Västerås 

4-5 juni i Region Örebro län 

2 oktober i Västerås 

3-4 december i Region Värmland 

 

15. Samverkansnämndens möte 27 september 

 

16. Övriga frågor 

 

17. Mötets avslutande 

 


