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Möte med Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige  
 
Datum: 30 september 2022 
Plats: Digitalt 
 

§ 1.  Sammanträdet öppnas     
Ordförande öppnar mötet.  
  

§ 2.  Upprop 
Vid upprop var följande ledamöter närvarande 
 
För Region Dalarna   
Sofia Jarl (C)   
 Sebastian Karlberg (S) tj ers 
 
För Region Sörmland  
Monica Johansson (S)  Jacob Sandgren (S) ers  
 Mattias Claesson (C) tj ers 
  
För Region Uppsala    
Emilie Orring (M)  
Malin Sjöberg Högrell (L)  
Helena Proos (S)   
  
För Region Värmland  
Fredrik Larsson (M) Jens Östergren (C) ers, § 1-6  
Marianne Utterdahl (SIV) Eva Julin Dombrowe (L) ers 
Ulric Andersson (S) Mats Sandström (S) ers  
 
För Region Västmanland  
Denise Norström (S)   
 Lina Eriksson (L) tj ers  
Thomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD) ers 
 
För Region Gävleborg  
Jan Lahenkorva (S)  
Joakim Westlund (C)  
Patrik Stenvard (M)  
 
För Region Örebro län   
Andreas Svahn (S)   Behcet Barsom (KD) ers  
   Charlotta Englund (C) tj ers 
Sebastian Cehlin (M)  Anna Nordqvist (M) ers 
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Tjänstepersoner: 
För Region Dalarna: Karin Stikå-Mjöberg och Åsa Dedering 
För Region Sörmland: Jan Grönlund, Monika Samuelsson och Magnus Johansson 
För Region Uppsala: Johan von Knorring och Mikael Köhler 
För Region Värmland: Lena Gjevert § 6 – 12   
För Region Västmanland: Anders Åhlund och Lars Almroth 
För Region Gävleborg: Johan Kaarme 
För Region Örebro län: Rickard Simonsson och Jonas Claesson 
För Samverkansnämndens kansli: Eva-Lena Aspetorp 
    

§ 3.  Val av justeringspersoner     
Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Emilie Orring. 
 

§ 4.  Ärenden för kännedom     
Se bilagor 
a. Protokoll Styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg  
b. Protokoll Nämnden för Nationell högspecialiserad vård 
c. Rapport över pågående kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2021 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 5.  Tidplan 2023    
Samverkansnämndens första möte 2023 är konstituerande. För att ge en bra introduktion till 
nämndarbetet föreslår arbetsutskottet att mötet omvandlas till ett ”lunch till lunch”-möte  
16-17 februari.  
Beslut 
att tidplan 2023 justeras med ett lunch-lunch-möte den 16-17 februari i Västerås. 
 

§ 6.  Tema vårdavtal     
Johan Welander, ordförande vårdavtalsgruppen, Roger Ärleskog, vice ordförande 
vårdavtalsgruppen, presenterar omfattning och innehåll i ”Avtal om vård vid 
universitetssjukhus” och den uppföljning som vårdavtalsgruppen samordnar kring avtalet 
gällande produktion, tillgänglighet och kvalitet. Uppföljning sker både gemensamt 
sjukvårdsregionen och enskilt mellan region och universitetssjukhus.  
Informerar även om ”Avtal om vård vid länssjukhus”. Båda avtalen är bilagor till det 
övergripande samverkansavtalet ”Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige”. 
Stort fokus på produktionsplanering i båda avtalen.  
Pia Vinborg, ordförande och Annica Johansson, vice ordförande, ekonomidirektörsgruppen 
presenterar den uppföljning som sker av ekonomi samt och pris- och ersättningsmodellen för 
”Avtal om vård vid universitetssjukhus”, samt hur mycket vård som köps inom och utom 
sjukvårdsregionen. Ekonomidirektörsgruppens slutsats är att det är stabila flöden, 
prismodellen fungerar väl och att den nuvarande principen för prisuppräkning bättre speglar 
den faktiska produktivitets- och kostnadsutvecklingen. 
Resoneras om vikten av produktionssamverkan och produktionsplanering, förhållningssätt, 
samverkan vid behov av att köpa vård, avtalets principer för kostnadsutveckling, svar från 
Region Uppsala på tidigare frågor, samt mer detaljerad redovisning av 
ekonomiuppföljningen.  
 

https://www.forummellansverige.se/rapporter/
https://www.forummellansverige.se/rapporter/
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Presentationer publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se/protokoll-och-handlingar-
samverkansnamnden/. 
Beslut 
att ge arbetsutskottet i uppdrag att återkomma med en fördjupad ekonomisk redovisning av 
Avtal om vård vid universitetssjukhus.   
 

§ 7.  Investeringssammanställning fastigheter och medicinsk teknik  
Annica Johansson, vice ordförande ekonomidirektörsgruppen, presenterar sammanställning 
av fastighetsinvesteringar 2021-2026 och investeringar i medicinteknisk utrustning 2018-
2027. Både planerade och beslutade investeringar ingår. Sammanställningen har flera syften 
för regionerna; att ge en överblick av stora investeringar för att undvika överinvestering i 
sjukvårdsregionen, att ge möjligheter till samordning, samt att ge regionerna delaktighet i 
respektive regions investeringar då de är en del i underlaget för prisutvecklingen i 
vårdavtalen. 
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se/protokoll-och-handlingar-
samverkansnamnden/. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna.  
 

§ 8.  Information från Ledningsgruppen    
Jonas Claesson, ordförande Ledningsgruppen, informerar om aktuella frågor i 
Ledningsgruppen. Exempelvis utvecklingen av covid-19, hur ledningsgruppen jobbat med 
arbetsformer och att öka den sjukvårdsregionala samverkan med och mellan 
sjukvårdsregionala grupperingar, oberoende av hyrpersonal, nominering till nationella 
vårdkompetensrådet, samt samverkansmöjligheter inom civilt försvar.  
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se/protokoll-och-handlingar-
samverkansnamnden/. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 9.  Rapport Nationell högspecialiserad vård, NHV   
Andreas Svahn och Emilie Orring, ledamöter i Nämnden för nationell högspecialiserad vård, 
samt Johan Kaarme och Mikael Köhler, sjukvårdsregionens representanter i 
Beredningsgrupp2 Nationell högspecialiserad vård rapporterar om aktuella NHV-frågor.  
Pågår bland annat två utvärderingar av systemet, att utreda påverkan på akutsjukvården och 
att ta fram en baslinje för hur flöden mellan universitetssjukhus såg ut innan pandemin och 
hur det ser ut nu när systemet med nationell högspecialiserad vård varit igång några år. 
Föreslås att bjuda in Socialstyrelsen på ett kommande möte med för att berätta om 
baslinjearbetet.  
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 10.  Lägesrapport nationellt avtal om hyrpersonal   
Maria Åkesson, ordförande HR-direktörsgruppen, Helena Svensson, nationell 
processamordnare regiongemensamma arbetet för att bli oberoende av inhyrd personal,  
Christian Thörnqvist processledare nationella upphandlingsgruppen ger en 
bakgrundsbeskrivning till arbetet att minska beroendet av inhyrd personal, visar  
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kostnadsutveckling för inhyrd personal, samt ger en nulägesbeskrivning av arbetet med ett 
nationellt ramavtal.  
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se/protokoll-och-handlingar-
samverkansnamnden/  
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 11.  Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det 
nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027 
Anna Frödin, ordförande Kunskapsstyrningsgruppen och Johanna Woltjer, representant 
kunskapsstyrningsgruppen, presenterar vad Rekommendation till regioner om inriktning för 
fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 2023-2027 innebär för det sjukvårdsregionala åtagandet.  
Presentation publiceras på www.sjukvårdsregionmellan.se/protokoll-och-handlingar-
samverkansnamnden/. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 12.  Mötets avslutande                 
Ordförande avslutar mötet. 

 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Eva-Lena Aspetorp  
 
 
Justeras  
 
Örebro den    oktober 2022 
 
 
 
Andreas Svahn 
 
 
Uppsala den     oktober 2022 
 
 
 
Emilie Orring 
 
 

Andreas Svahn (Oct 4, 2022 08:07 GMT+2)
Andreas Svahn
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