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1. Verksamhet 
Produktionsplaneringsgruppen är underställd Samverkansnämndens 
Ledningsgrupp och består av medlemmar från sjukvårdsregionens sju regioner och 
har till syfte att verka för ett effektivt utnyttjande av sjukvårdsregionens resurser i 
syfte att nå de mål som Samverkansnämnden ställt upp. Syftet är att skapa 
likartade förutsättningar för medborgarna vad gäller tillgänglighet oavsett 
sjukvårdshuvudman och att resursutnyttjandet optimeras liksom kvalitet. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
Under 2021 har gruppen haft två fysiska möten och 15 digitala möten. 
Produktionsplaneringsgruppen har under året arbetat med: 

1. En produktionsplan för den högspecialiserade vård som ska bedrivas på 
Universitetssjukhusen.  

2. Produktionsstyrning och framtagande av underlag för framförallt 
ortopedi i Sjukvårdsregion Mellansverige.  

3. Arbete med riktat direktiv för eventuell produktionsenhet för ortopedisk 
kirurgi gemensamt för Mellansverige. 

4. Avstämning kring Covidläget och möjligheter att hjälpas åt. 

2.2 Medlemmar 
Bo Tideholm  Region Sörmland  Ny ordförande 
Stefan Hjulström,  Region Uppsala, Ny vice ordförande  
Martin Andersson Region Västmanland 
Susanna Björklund  Region Gävleborg 
Johan Welander  Region Gävleborg Från avtalsgruppen 
Ewald Ornstein  Region Örebro län 
Åsa Linnea Sköld Region Dalarna 
Elias Tsiolis  Region Värmland 

3. Aktiviteter under året som varit 
Aktivitetsplanen för 2021 innefattade följande aktiviteter: 

• Fortsatt konkret arbete med produktionsplanering och samarbete ortopedi 
samt utveckla gemensamma rutiner. 

• Arbete med ytterligare förarbete inför produktionsplanering urologi.  
• Utvidgad beställningsmodell gentemot universitetssjukhusen. 
• Utvidgad modell för samarbete rörande basal vård hos övriga sjukhus och 

regioner  
• Utveckla den tekniska plattformen av produktionsstyrning.  
• Utveckla samarbetet för att klara av framflyttad vård och vårdskuld.  
• Inventering av köpt vård utanför sjukvårdsregionen och strategisk plan 

kring hur hantera denna inom regionen  
• Analysera och ge underlag och för att säkerställa att inte kapacitet finns i 

regionen innan eventuellt gemensam riktat upphandlingsavtal utanför vår 
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sjukvårdsregion för specifika trånga sektorer och uppkomna behov av köpt 
vård 

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
• Fortsatt arbete med konkretisering och kontinuerlig uppföljning av 

produktionsplaneringen för ortopedi samt rutiner för samarbete över 
regionsgrenser.  

• Modeller för hur prioritering av patienter ska ske mellan olika regioners 
väntelistor. 

• Utvidgad modell för samarbete rörande basal vård hos övriga sjukhus och 
regioner  

• Förbättra och försöka automatisera den tekniska plattformen för 
uppföljning av produktionsstyrning. 

• Arbetar med att inkludera fler specialiteter i produktionsplaneringsarbetet. 
• Bjuda in till möte med stödpersoner, tillgänglighetskoordinator, 

vårdgarantifunktioner, avtalspersoner osv. för att börja skicka patienter mer 
aktivt under året. 

• Få till ett system för att få koll på volymer och avtal. 
• Specificera hur många patienter vi skickar till privata aktörer för att kunna 

planera på ett bättre sätt. 
• Återuppta arbetet angående behovet av investeringsplan för CT-PET i 

Region Mellansverige. 

5. Mål och tidsplan 
Mål och tidsplan för pågående och kommande aktiviteter: 
Tyvärr är fortsatt arbetet försenat på grund av pandemin. Det innebär att en del 
påbörjade aktiviteter kommer att fortsätta och avslutas under innevarande år. 
Målet är att åtminstone två ytterligare specialiteter under året ska kunna inkluderas 
i produktionsplaneringens modell samt även ett regelverk kring hur prioritering 
och kommunikation sker mellan enheter inom sjukvårdsregionen. 

6. Covid-19 samverkan 
1. Har ni inom er sjukvårdsregionala gruppering (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

hanterat frågor kring Covid-19? 
Svar: Ja 
 

2. Om ja; beskriv det sjukvårdsregionala samarbetet. Om nej, förklara gärna kort 
varför inget samarbete funnits 
Svar: Under 2021 har behovet av stöttning mellan sjukvårdsregionerna både 
vad beträffar akut och imperativ vård som intensivvård varit mindre än 2020. 
Emellertid har det fortsatt skett en diskussion och erfarenhetsutbyte under året 
kring bemannings- och schemamodeller, diagnostik och smittskydd. 
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Dialog har kontinuerligt skett kring hur framflyttad vård och köställd vård ska 
kunna genomföras.  

 
3. Om ja på fråga 2; Anser ni att samarbetet bidragit till en bättre hantering än om 

frågan togs enbart inom er egen region? Beskriv goda exempel. 
Svar: ja. 
Se punkt 6:2 
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