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1. Verksamhet 
Vårdavtalsgruppen är underställd Samverkansnämndens Ledningsgrupp och består 

av medlemmar från sjukvårdsregionens sju regioner och har till syfte att samordna 

regionerna kring tillämpning, efterlevnad och utveckling av gemensamma 

vårdavtal. Uppdraget består i att utveckla nätverksarbete för att skapa ett 

kompetensstöd till de som är beroende av och arbetar med vårdavtal inom hälso- 

och sjukvårdsorganisationen. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
Gruppen har träffats åtta gånger digitalt utifrån årshjulet och en fysisk träff. 

Arbetsuppgifter har delats ut och beretts i mindre grupper då det varit 

nödvändigt. Minnesanteckningar skrivs vid varje möte och finns publicerade i 

biblioteket.  

Till vårdavtalsgruppen är klassificeringsgrupp knuten och där ordföranden har 

deltagit i alla möten med vårdavtalsgruppen. De har arbetat utefter framtagna 

uppdrag och rapporterat till vårdavtalsgruppen.  

De aktuella representanterna i de olika grupperna finns presenterade på 

hemsidan. 

2.2 Medlemmar  
Regionala vårdavtalsgruppen består av nio medlemmar och har representerats av 

kontaktpersonerna i avtalet om vård vid universitetssjukhus. 

 

Johan Welander (Ordförande) Gävleborg 

Caroline Westlund (Vice ordförande) – slutat 

under 2021 

Värmland 

Britt-Marie Tidemand Värmland 

Håkan Sterner Dalarna 

Maria Pettersson Sörmland 

Asha Lundqvist/Lena Edling – slutat under 

2021 

Uppsala 

Gabriel Bengtsson Uppsala 

Björn Larsson Uppsala 

Per-Otto Olsson (Medicinsk kompetens)  Västmanland 

Roger Ärleskog (Vice ordförande) Västmanland 

Peter Hansson Örebro 

 

3. Aktiviteter under året som varit 

Aktivitetsplanen för 2021 innefattade följande aktiviteter: 

 Fortsatt arbete med tolkningsbilagan till vårdavtalet  
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o Tolkningsbilagan är uppdaterad och gällande utifrån 

frågeställningar som har kommit upp under året. Kvarvarande 

aktivitet är att stämma av vissa detaljer i ST-tjänstgöring. 

 Ta fram lathundar för fakturagranskare (Uppsala/Örebro) 

o Har inte genomförts utan flyttas till 2022 

 Genomföra och utveckla gemensamt uppföljningsmöte på ledningsnivå. 

o Uppföljningsmötet med sjukvårdsregionen genomfördes i mars 

2021 digitalt. Mötet var välplanerat och uppfyllde sitt syste mycket 

bra. Alla inbjudna fick en bra översikt om avtalet runt lverans och 

kvalitet. Mycket bra feedback efter mötet. Konceptet kommer 

fortsatta i framtida uppföljningar. 

 Genomföra och utveckla enskilda uppföljningsmöten.  

o Uppföljningsmöten med respektive region från de två 

universitetssjukhusen har genomförts. Resultatet har varit blandat. 

Vi tror på att fortsätta använda ”Plattforms”-underlaget för att få en 

gemensam bild på uppföljningen. En uppföljningsmatris med input 

från verksamheterna inför mötet har använts i Region Gävleborg 

och har delats med övriga regioner för att eventuellt användas på 

kommande uppföljningar.

 Utveckla samarbetet med klassifikationsgruppen.   

 Ordförande i klassifikationsgruppen deltar i början av alla 

vårdavtalsmöten. Arbetet fungerar bra.  

o Färdigställa rutin sjukresor 

 Rutin klar men avvaktar vidare beslut inom 

sjukvårdsregionen. 

 

  

 

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
 Fortsatt arbete med tolkningsbilagan till vårdavtalet 

 Ta fram lathundar för fakturagranskare (Uppsala/Örebro) 

 Genomföra och utveckla gemensamt uppföljningsmöte på ledningsnivå.  

 Genomföra och utveckla enskilda uppföljningsmöten.  

 Skapa samarbete med Ekonomidirektörsgruppen. 

 Färdigställa avtalsförslag med Karolinska universitetssjukhuset 

 Erfarenhetsutbyte med andra sjukvårdsregioner 

5. Mål och tidsplan 
 Fortsatt arbete med tolkningsbilagan 2022 

 Ta fram lathundar för fakturagranskare (Uppsala/Örebro) VT2022 

 Genomföra och utveckla gemensamt uppföljningsmöte på ledningsnivå.  

Mars 2022 

 Genomföra och utveckla enskilda uppföljningsmöten.  Okt/nov 2022

 Färdigställa avtalsförslag med Karolinska universitetssjukhuset 2022 
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6. Covid-19 samverkan 
1. Har ni inom er sjukvårdsregionala gruppering (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

hanterat frågor kring Covid-19? 

Svar: Nej 
 

2. Om ja; beskriv det sjukvårdsregionala samarbetet. Om nej, förklara gärna kort 

varför inget samarbete funnits 

Svar: Sjukvårdsregionala frågor runt Covid har hanterats i andra grupperingar. 
 

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: xxx 

7. Övrigt 
Inget att rapportera 


