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Produktionsplaneringsgruppen
Mellansverige
● Uppdragsgivare 
˗ Gruppen är underställd samverkansnämndens ledningsgrupp. 

● Syfte 
Samverkansnämnder har i sin verksamhetsplan tydliggjort att samverkan ska ske 
mellan sjukvårdsregionens regioner, i syfte att skapa likartade förutsättningar för 
medborgaren vad gäller tillgänglighet till och tillgång till sjukvård oavsett 
sjukvårdshuvudman. 
Vidare ska resursutnyttjande optimeras, liksom kvalitet, och vård ska i möjligaste 
mån erbjudas inom den egna sjukvårdsregionen. 
Produktionsplaneringsgruppen ska verka för ett effektivt utnyttjande av 
sjukvårdsregionens resurser i syfte att nå de mål som Samverkansnämnden ställt 
upp



Produktionsplaneringsgruppen
Mellansverige; Uppdrag
Arbetet med produktionssamverkan och produktionsplanering innebär ansvar för att:

Genom produktionssamverkan av länssjukvård och gemensam planering av 
universitetssjukhusens vårdproduktion bidra till att ovanstående mål uppnås 

Ta fram för produktionsplaneringsmodellen relevanta styrande dokument 

Inför den årliga produktionsgenomgången analysera den egna regionens behov av 
kompletteringar av egen produktion 

Inför den årliga produktionsgenomgången ta fram en plan för det kommande årets 
köp av vård utanför den egna regionen



Produktionsplaneringsgruppen
Mellansverige; vad behöver vi egentligen?

Det viktigast för oss är VC grupperna – här finns mandatet

Om vi skall nå jämlikhet  i ”storregionen” behövs transparens, ärlighet och vilja

Vilka uppdrag skall vi jobba med?

Viktigast av allt; vi har inget egenvärde. Vi finns om vi över tid kan göra nytta.



Gemensam produktionsplan för Ortopedi i Sjukvårdsregionen



Väntande, salsdagar och vårddygn
inom Ortopedi inkl Hand- & Ryggkirurgi
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Kapacitet



Produktionsplaneringsgruppen
Mellansverige; Framtid

Arbetet med produktionssamverkan och produktionsplanering behöver skapa 
mervärde

Det finns en grundläggande ambition att skapa utrymme på universitetsklinikerna. 
Detta kräver dock beslut som är politisk förankrade och en gemensam väntelista.
Automatisering av datainhämtning, stödfunktion behövs.
Avtal - inte bara överenskommelser. De avtalsformer som finns ses just nu över för 
att underlätta samarbete.
Breddning till flera uppdrag  och fler verksamheter
Det finns en massa exempel från denna sommar och höst då samverkan skett inom 
kirurgi, barn, onkologi mm
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