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Möte med Samverkansnämnden Sjukvårdsregion 
Mellansverige den 19 februari 2021 
 
Plats: Digitalt mötesrum 
 

§ 1.  Sammanträdet öppnas      
Ordförande öppnar mötet och hälsar extra välkommen till Svante Parsjö Tegnér, Region 
Dalarna. Svante ersätter Bo Brännström som ersättare i nämnden. Särskilt välkomna hälsas 
även Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, och Anders Friberg, 
regiondirektör, Region Dalarna. 
 

§ 2.  Upprop 
Vid upprop var följande ledamöter närvarande 
För Region Dalarna   
Sofia Jarl (C) Svante Parsjö Tegnér (L) tj ers 
Elin Norén (S) Sebastian Karlberg (S) ers  
 
För Region Sörmland  
 Jacob Sandgren (S) tj ers  
Jonas Lindeberg (VfP)  Mattias Claesson (C) ers 
Magnus Leivik (M)  
  
För Region Uppsala    
Emilie Orring (M) Björn-Owe Björk (KD) ers 
Malin Sjöberg Högrell (L)  
Helena Proos (S)  Vivianne Macdisi (S) ers 
  
För Region Värmland  
Fredrik Larsson (M) Jens Östergren (C) ers 
Marianne Utterdahl (SIV)  
Ulric Andersson (S) Mats Sandström (S) ers  
 
För Region Västmanland  
Denise Norström (S) Kenneth Östberg (S) ers  
 Lina Eriksson (L) tj ers  
Thomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD) ers 
 
För Region Gävleborg  
Tommy Berger (S)  
Per-Ewert Olsson Björk (C)  
 Jennie Forsblom (KD) tj ers 
 
För Region Örebro län   
Andreas Svahn (S)   Ewa Sundqvist (KD) ers  
Karin Sundin (S)   Charlotte Edberger (C) ers från §5 
Sebastian Cehlin (M)  Ola Karlsson (M) ers 
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§ 3. Val av justeringspersoner 
Till att jämte ordförande justera protokoll utses Emilie Orring. 

§ 4. Ärenden för kännedom 
a. Protokoll förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg 2020-10-22, 2020-12-17, 2020-12-22
b. Inera AB 2020-10-21
c. Protokoll Nämnden för Nationell högspecialiserad vård 2020-12-16
Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

§ 5. Tema Forskning 
Göran Angergård, regiondirektör Region Gävleborg och styrelseordförande för 
sjukvårdsregionala forskningsrådet, inleder temat Forskning. 
Katarina Wijk, FoU-direktör i Region Gävleborg och föreståndare sjukvårdsregionala 
forskningsrådet, informerar om rådets arbete, antal studier per region och projekt som 
beviljats medel. På https://www.sjukvårdsregionmellan.se/forskningsrad/ finns mer 
information om forskningsrådets arbete. 
Patric Amcoff, föreståndare Forum Mellansverige, informerar om arbetet i den regionala 
noden för samordning av kliniska studier. En väl utvecklad verksamhet med lokala noder i 
sjukvårdsregionens regioner. Mer information finns på https://www.forummellansverige.se/. 
Petri Olivius, Forskningschef Region Sörmland, och sjukvårdsregionens representant i 
Kommittén för klinisk behandlingsforskning, berättar om uppdraget för Vetenskapsrådets 
kommitté för klinisk forskning. 
Pandemins påverkan på forskning diskuteras. 
Presentationer publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se. 
Beslut  
att lägga informationen till handlingarna 

§ 6. Sjukvårdsregionalt cancercentrum, RCC, och biobankscentrum, RBC  
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC, informerar om arbetet med Regional cancerplan 2022-
2024, överenskommelsen om statliga bidrag 2021, statistik över hur pandemin påverkat 
cancervården, kommande dialogmöten med regionerna angående standardiserade vårdförlopp 
cancer och hur RCC stödjer forskning/innovation.  
Sonja Eaker Fält, chef Regionalt biobankscentrum och ordförande Biobank Sveriges 
beredningsgrupp, presenterar biobankscentrum verksamhet och vikten av att det finns en 
fungerande biobanksinfrastruktur för att forskningen ska fungera. Ger exempel på utmaningar 
och ljusglimtar under covid-19.  
Presentationer publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se. 
Beslut  
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 7.  Information från Nationella screeningrådet
Denise Norström, sjukvårdsregionens representant i Nationella screeningrådet, informerar om
aktuella frågor för rådet. På rekommendation av screeningrådet har Socialstyrelsen beslutat 
att inte införa screening för XALD. Information finns på 
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/. 
Rådet lämnar nu rekommendation att inte införa screening för cystisk fibros och börjar titta på 
screening för lungcancer.   

https://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/forskningsrad/
https://www.forummellansverige.se/
http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/
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Beslut  
att lägga informationen till handlingarna 

§ 8. Information från Ledningsgruppen 
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län och ordförande 
Ledningsgruppen ger en lägesrapport om covid-19 i sjukvårdsregionen och informerar om 
aktuella frågor som Ledningsgruppen jobbar med.  
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se. 
Beslut  
att lägga informationen till handlingarna 

§ 9. Återrapport aktivitetsplan 2020 
Beslut 
att godkänna föreslagen återrapport för aktivitetsplan 2020. 

§ 10.  Aktivitetsplan Samverkansnämnden 2021
Diskuteras komplettering av aktivitetsplanen med en punkt om digitala vårdbesök.
Beslut 
Att, efter tillägg av punkten ”Diskutera digitala vårdbesök”, godkänna föreslagen 
aktivitetsplan 2021. 

§ 11.  Budgetdirektiv gemensamt finansierade verksamheter 2022
Beslut
att godkänna föreslagna budgetdirektiv för de gemensamt finansierade verksamheterna, och 
att uppdra till ledningsgruppen att återkomma med budgetförslag 2022 för de gemensamt 
finansierade verksamheterna till nämndens sammanträde den 3 juni 2021. 

§ 12.  Nominering Kommittén för klinisk behandlingsforskning
Beslut
att nominera Petri Olivius, FoU-chef Region Sörmland, till sjukvårdsregionens representant i 
Kommittén för klinisk behandlingsforskning, under perioden 2021-2023 

§ 13.  Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp 2 för Nationell högspecialiserad
vård
Beslut 
att nominera Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, till 
sjukvårdsregionens representant i Socialstyrelsens beredningsgrupp 2 för Nationell 
högspecialiserad vård. 

§ 14.  Nationell högspecialiserad vård
Andreas Svahn, ledamot i Nämnden för Nationell högspecialiserad vård, informerar att
Beredningsgrupp2 fått uppdrag se över sina arbetsformer för att skapa bättre underlag.  
Håkan Wittgren, sjukvårdsregionens representant i Beredningsgrupp2, rapporterar att 
Beredningsgrupp2 begärt in kompletteringar i ärendet ”viss vård vid ryggmärgsskador”, samt 
att 12 nya diagnoser har utlysts och ska hanteras av beredningsgruppen2 i november 2021.  
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
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§ 15.  Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Sörmland och representant i
Nationella vårdkompetensrådet, informerar om beslutat uppdrag och organisation för ett 
regionalt vårdkompetensråd. Beslutet har tagits gemensamt av regioner, kommuner och 
lärosäten. Planeras för konstituerande rådsmöte den 7 maj.  
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 16.  Information från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Ola Karlsson, styrelseordförande Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, informerar om
aktuella frågor. Bland annat att en ny modell för fördelning av uppstartskostnader tagits fram 
och att kommunalförbundets fullmäktige ska besluta i frågan den 8 mars.  
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se.  
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 17.  Samverkansnämndens möte 3 juni
Nämndmötet den 3 juni sker digitalt. Det planeras för fysiskt nämndmöte den 1 oktober.

§ 18.  Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet 

Eva-Lena Aspetorp 

Justeras  

Örebro den    februari 2020 

Andreas Svahn 

Uppsala den     februari 2020 

Emilie Orring 

Andreas Svahn (Feb 22, 2021 17:55 GMT+1)

Emilie Orring (Feb 26, 2021 10:26 GMT+1)

http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAL4rECAp7JIu07hmv5D1lkiYnLXKHLLn7
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAL4rECAp7JIu07hmv5D1lkiYnLXKHLLn7
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAL4rECAp7JIu07hmv5D1lkiYnLXKHLLn7
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Datum 

2020-02-19 

Återrapport aktivitetsplan 2020 

Samverkansnämnden  

Sjukvårdsregion Mellansverige 

Beslutad av Samverkansnämnden datum 2020-02-19 

§9



2 (6) 

Upprättare  Datum 
Eva-Lena Aspetorp 
Samverkansnämndens kansli 

2020-02-19 

Återrapport aktivitetsplan 2020 

Arbetet inom alla nämndens samverkansområden har påverkats av coronapandemin. Den 
sjukvårdsregionala organisationen har visat sig värdefull i pandemiarbetet. En del planerade 
aktiviteter har fått stå tillbaka för att istället hantera mer akuta frågor med koppling till 
pandemin.  
Nämnden har under året hållit tre av årets fyra möten digitalt.  

Kunskapsstyrning 

• Utveckla arbetet med kunskapsstyrning nationellt och sjukvårdsregionalt
Sjukvårdsregionen har trots pandemin hanterat många frågor inom
kunskapsstyrningssystemet; exempelvis nomineringar till nationella programområden,
samverkansgrupper och arbetsgrupper, samt till Socialstyrelsens arbete med
Nationella riktlinjer.
Flera sjukvårdsregionala representanter har under pandemin på nationell nivå bidragit
till nya kunskapsstöd.
Sjukvårdsregionens värdskap för fyra nationella programområden, Äldres hälsa,
Hjärta- och kärlsjukdomar, Öron-, Näsa-, och Halssjukdomar och Akut vård, har
utvecklats under året. Värdskapets omfattning tenderar att tydligt öka i omfattning i
takt med utbyggnad av systemet. De nya personcentrerade och sammanhållna
vårdförloppen har inneburit en tydlig aktivitetsökning.
Under året har kunskapsstyrningsarbetet förstärkts med en sjukvårdsregional
kommunikatör.
Inför möten i den nationella beredningsgruppen och i den nationella styrgruppen har
fortlöpande ärenden diskuterats i sjukvårdsregionens tjänstemannaorganisation.
På sjukvårdsregional nivå har arbetet fortskridit med exempelvis etablering av två
sjukvårdsregionala samverkansgrupper, Uppföljning och analys samt Stöd för
utveckling. Under hösten har en förnyad uppdragsbeskrivning för HTA-rådet
diskuterats, med syfte att tydligare inkludera HTA (Health Technology Assessment) i
kunskapsstyrningssystemet och för att möta kommande utökade behov inom
värdskapet. Under året har även diskussion med Regionalt Cancercentrum (RCC)
påbörjats för att etablera RCC i kunskapsstyrningssystemet.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd har en egen struktur med nationella
ämnesområdesgrupper fördelade på sjukvårdsregionernas ansvar. Arbetet har inte
fortskridit som förväntat vilket krävt en del arbete. Från och med årsskiftet 2020/2021
kommer ansvaret för dessa områden att införlivas med de nationella
programområdena.
Nämnden fick rapport om det sjukvårdsregionala och nationella
kunskapsstyrningsarbetet arbetet på oktobermötet, då även arbetet i Nationellt
programområde Äldres hälsa redovisades.
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• Följa upp arbetet att erbjuda regionens invånare en jämlik sjukvård av god kvalitet
Tillsammans med Socialstyrelsen har en sjukvårdsregional digital konferens om
nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar genomförts.
I övrigt har insatserna fokuserat på att ta fram och implementera nationella
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. På grund av pandemin har tidplanen
förskjutits. Arbetet med uppföljning kommer utvecklas under 2021.
Sjukvårdsregionen kommer följa de data som nationellt överenskoms inom
vårdförloppen.

• Öka samverkan inom det hälsofrämjande området
Under året har identifierats behov av förbättrad samordning mellan Regionalt
Cancercentrum och regionernas folkhälsoenheter. En gemensam satsning på
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder via Sjukvårdsregionalt programområde
Levnadsvanor och Regionalt Cancercentrum kommer inledas under 2021.
Under 2020 har det sjukvårdsregionala programområdet bland annat kartlagt hur det
hälsofrämjande arbetet inom den Mellansvenska sjukvårdsregionen är organiserat.

• Leda och stödja RCCs (Regionalt cancercentrum) implementering av den regionala
cancerplanen i sjukvårdsregionen
Den nuvarande sjukvårdsregionala cancerplanen gäller till och med 2021-12-31.
Arbetet med implementeringen av planen sker dels genom att varje region jobbar med
frågorna inom ramen för sitt arbete i Cancerråd och Lokala programområden
cancersjukdomar, dels genom de olika vårdprocessgrupperna och även genom
styrgruppen för Regionalt Cancercentrum, tillika sjukvårdsregionalt programområde
cancersjukdomar. Regionernas representanter i styrgruppen stödjer arbetet med
Cancerstrategin genom att koppla det till lämpliga resurser inom sin egen region, men
också genom att styrgruppen står för en övergripande uppföljningsfunktion av arbetet
med Cancerstrategin, exempel på sådana frågor är screening för kolorektalcancer,
standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering. Under året har arbetet med att ta
fram en Cancerplan 2022-2024 för Region Mellansverige påbörjats.
På nämndens oktobermöte informerades om Regionalt cancercentrums arbete.

Verksamhet och utveckling 

• Arbeta med nationell och sjukvårdsregional nivåstrukturering
Information om processen för nationell högspecialiserad vård har tagits upp på
nämndens möten. I möjligaste mån har sjukvårdsregionala gemensamma svar tagits
fram på remisserna om nationell högspecialiserad vård. Ledningsgruppen har under
året diskuterat förändring av fördelningen av den kirurgiska vården av prostata- och
njurcancer. Ett förslag ska presenteras för samverkansnämnden under 2021.

• Samverka vid köp av vård utom sjukvårdsregionen
Under 2020 har inga gemensamma diskussioner förts med andra regioner eller andra
externa parter.
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• Utveckla arbetet med produktionsplanering och produktionssamverkan inom
sjukvårdsregionen
Produktionsplaneringsgruppen har under 2020 kartlagt befintliga köer inom
regionerna, tagit fram gemensamma mått och mätetal för att jämföra produktion och
kösituation, samt har påbörjat avstämningar med regionernas verksamhetschefer för
att se över inom vilka medicinska områden en samverkan är mest resurseffektiv och
görlig. Arbetet har rapporterats på samverkansnämndens möten.
En fördjupad genomgång av produktions- och kösituationen inom sjukvårdsregionens
ortopediska verksamheter visar att det förefaller finnas förutsättningarna att
gemensamt kunna minska köerna. På uppdrag av Ledningsgruppen fokuserades därför
arbetet under hösten 2020 på samverkan inom viss ortopedisk verksamhet.

Utbildning och kompetensförsörjning 

• Stärka och bredda samverkan inom kompetensförsörjningsområdet
Med anledning av situationen med covid-19 har planerade möten med universitet och
högskolor inte kunna genomförts som planerat. Det sjukvårdsregionala
kompetensrådet har samrått kring remissvar kring BT-tjänstgöringen och på
promemorian kring reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (DS 2020:15) vilken var en följd av remissvaret om Stärkt
kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Vidare har uppdragsbeskrivning kring
det sjukvårdsregionala kompetensutvecklings-/ kompetensförsörjningssamarbetet
framarbetats utefter nya tjänstemannaorganisationen och HR-direktörernas uppdrag i
sjukvårdsregion Mellansverige.

• Bevaka utvecklingen av ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens
Kompetensrådet och HR-direktörerna har varit aktiva i bevakningen av det nationella
arbetet och deltagit med olika aktiviteter kring det nationella vårdkompetensrådet och
kopplingar till det regionala vårdkompetensrådet. Där utgör sjukvårdsregion
Mellansveriges struktur för samverkan med lärosäten modellen för arbetet kring
regional samverkan i dessa frågor. Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson,
Region Sörmland, är ledamot i Nationella vårdkompetensrådet och har kontinuerligt
rapporterat om arbetet på samverkansnämndens möten. Sjukvårdsregionen har under
hösten tillsammans med kommuner och lärosäten tagit fram förslag till organisation
för Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige. Uppstart av rådet planeras till
sommaren 2021.

Övriga samverkansfrågor som löpande initieras och hanteras 

• Följa upp samverkansavtalet
Verksamhetsberättelser från alla gemensamt finansierade verksamheter och
arbetsgrupper har redovisats för nämnden. Ledningsgruppen har därutöver haft dialog
med arbetsgrupperna och de gemensamt finansierade verksamheterna.
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Flera arbetsgrupper och gemensamt finansierade verksamheter har besökt nämndens 
möten och redovisat sitt arbete, exempelvis Forskningsrådet, Centrum för sällsynta 
diagnoser, Regionalt Cancercentrum, produktionsplaneringsgruppen, 
kunskapsstyrningsgruppen och vårdavtalsgruppen.  

• Delta i nationella samverkansorgan/grupper och agera gemensamt i så stor
utsträckning som möjligt
Utsedda politiker och tjänstemän har aktivt deltagit i bland annat Nämnden för
nationell högspecialiserad vård, Kommunalförbundet avancerad strålbehandling,
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, Inera, Huvudmannagruppen för statlig
kunskapsstyrning, Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan, nationella programråd
och samverkansgrupper, Nationella vårdkompetensrådet, Nationella screeningrådet,
RCC i samverkan, Kommittén för klinisk behandlingsforskning. Nämnden har
löpande fått rapport om arbetet på sina möten. Bland annat har representanter från
Inera varit med på två av nämndens möten för att diskutera arbetet med Ineras budget
och långtidsplan.
Under året har ett flertal remisser samordnats för gemensamt sjukvårdsregionalt svar,
bland annat remisser över nationell högspecialiserad vård.

• Sprida kunskap om samverkansavtalets innebörd inom sjukvårdsregionen
I samband med beslut om ett nytt samverkansavtal har information skickats till alla
sjukvårdsregionala grupperingar. På grund av pandemin har Ledningsgruppens
planerade möten med sjukvårdsregionala grupperingar flyttats till 2021.
Inom varje region har informationsinsatser skett i samband med beslut om avtalet i
respektive styrelse/fullmäktige.
Den 9 december arrangerades konferensen Vård i rörelse tillsammans med
Regeringskansliet. Konferensen hade fokus på tillgänglighet, kontinuitet och
jämlikhet. Den sjukvårdsregionala samverkan presenterades då för representanter för
både Regeringskansliet, kommuner, patient- och närståendeföreningar, och regioner.

• Ta fram ett nytt samverkansavtal 2021 – 2024
Ett nytt avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige från och med
2021-01-01 och tillsvidare beslutades på nämndens möte i oktober. I samband med det
beslutades även om namnbyte till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det nya namnet
illustrerar bättre antalet regioner i sjukvårdsregionen och den breda samverkan som
sker. Namnet Sjukvårdsregion Mellansverige hjälper också till att tydliggöra vilken
regional nivå som avses.
Till avtalet finns bland annat bilagor om köp av vård vid universitetssjukhus och köp
av vård vid läns- och länsdelssjukhus. Där regleras villkoren när patienter behöver
flyttas mellan sjukvårdsregionens regioner. Två uppdrag har getts till
regiondirektörsgruppen, att senast 31 december 2021 presentera en modell med
incitament som stimulerar till ökad samverkan och samarbete inom sjukvårdsregionen
vid köp av vård vid universitetssjukhus, och att utvärdera funktion och
kostnadseffektivitet av Avtal om vård vid universitetssjukhus.
Det senare ska redovisas senast under hösten 2022.
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• Ta fram en verksamhetsplan för 2021 – 2024
Nämnden beslutade i oktober om Verksamhetsplan för samverkan om hälso- och
sjukvård inom Sjukvårdsregion Mellansverige 2021-2024.

• Ta fram en aktivitetsplan för 2021
Nämnden arbetade med en aktivitetsplan för 2021 på sitt decembermöte. Beslut är
planerat till nämndens möte i februari 2021.



Beslut 
1 (1) 

Upprättare  
Eva-Lena Aspetorp 

Datum 
2021-02-19 

Budgetdirektiv gemensamt finansierade verksamheter 
2022 
Enligt Avtal om samverkan i sjukvårdsregion Mellansverige 2021 och tillsvidare finansieras 
solidariskt ett antal sjukvårdsregionala verksamheter av alla eller av vissa ingående regioner i 
sjukvårdsregionen, avtalets §5. 
Budget för respektive gemensamt finansierad verksamhet fastställs av samverkansnämnden 
genom en rekommendation till ingående regioner.  

Direktiv för det fortsatta arbetet 
• Budget 2021 för de gemensamt finansierade verksamheterna ska inför 2022 räknas

upp med 1 %.

• Budgetförslag för de gemensamt finansierade verksamheterna behandlas vid
nämndens sammanträde den 4 juni 2021, med syftet att underlätta samordningen med
budgetarbetet i de enskilda regionerna.

Beslut 

att godkänna föreslagna budgetdirektiv för de gemensamt finansierade verksamheterna, och 

att uppdra till ledningsgruppen att återkomma med budgetförslag 2022 för de gemensamt 
finansierade verksamheterna till nämndens sammanträde den 4 juni 2021. 

Jonas Claesson 
Ordförande ledningsgruppen 

§11
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