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Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige 
 
Tid: 3 juni  
Plats: Digitalt mötesrum 
 
 

§ 1.  Sammanträdet öppnas     
Ordförande öppnar mötet. 
  

§ 2.  Upprop 
Vid upprop var följande ledamöter närvarande 
För Region Dalarna   
Ulf Berg (M)  Birgitta Sacrédeus (KD) ers 
Sofia Jarl (C) Svante Parsjö Tegnér (L) ers 
 Sebastian Karlberg (S) tj ers  
 
För Region Sörmland  
Monica Johansson (S)  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) Fredrik Leijerstam (MP) ers 
Helena Proos (S)   
  
För Region Värmland  
Fredrik Larsson (M) Jens Östergren (C) ers 
Marianne Utterdahl (SIV) Eva Julin Dombrowe (L) ers 
Ulric Andersson (S) Mats Sandström (S) ers  
 
För Region Västmanland  
Denise Norström (S) Kenneth Östberg (S) ers  
Barbro Larsson (C)  Lina Eriksson (L) tj ers  
Thomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD) ers § 1-5 
 
För Region Gävleborg  
Tommy Berger (S)  
Patrik Stenvard (M)  
 
För Region Örebro län   
Andreas Svahn (S)   Behcet Barsom (KD) ers  
Karin Sundin (S)    
Sebastian Cehlin (M)  Ola Karlsson (M) ers 
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§ 3.  Val av justeringspersoner     
Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Emelie Orring.  
 

§ 4.  Ärenden för kännedom  
a-i Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 för gemensamt finansierade 
verksamheter: 
a. Sjukvårdsregionalt cancercentrum Mellansverige, RCC 
b. Sjukvårdsregionalt biobankscentrum Mellansverige, RBC 
c. Arbets- och miljömedicinska kliniken Uppsala 
d. Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro 
e. Sjukvårdsregional Hornhinnebank Mellansverige 
f. Sjukvårdsregionalt centrum för sällsynta diagnoser Mellansverige 
g. Sjukvårdsregional Registercentrumorganisation Mellansverige, RCO 
h.  Sjukvårdsregionalt donationsansvariga 
i. Sjukvårdsregional HTA-verksamhet 
 
j. Protokoll från Ineras styrelse 2020-12-03, 2020-12-21, 2021-02-04 
k. Protokoll styrelse Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 2021-03-25, 2021-03-31, 
2021-04-08,  
2021-04-15 
 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 5.  Vårdens digitala omställning     
Patrik Sundström, Chief Digital Officer, Sveriges Kommuner och Regioner, presenterar 
pågående arbete med omställning till digital vård, omfattningen av digital utomlänsvård, 
förutsättningarna för dagens ersättning för digital utomlänsvård och status i arbetet med 
ersättningsfrågan. 
Presentation publiceras tillsammans med protokollet på www.sjukvårdsregionmellan.se. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 6.  Information från Inera      
Rickard Simonsson, ordförande regiondirektörsgruppen, informerar om att det pågår process 
för en ny ersättningsmodell inom Inera. Regionernas finansiering ska till större del återspegla 
hur tjänsterna används och ha en mindre andel grundfinansiering. Dialog med regionerna 
pågår. Utreds även en modell med avsiktsförklaringar innan avtalsskrivning. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 7.  Samordning av IVA-platser under pandemin   
Göran Karlström, Medicinskt ledningsansvarig Hälso- och sjukvården Region Värmland, 
Region Värmlands (CPUA-myndighet för SIR) ansvarige för Svenska intensivvårdsregistret 
och sammankallande och ansvarig för Nätverket för IVA-koordinering, ger en bild av 
belastning på IVA under pandemin och samverkan som sker mellan intensivvårdsavdelningar. 
Flyttar av patienterna har ökat kraftigt under pandemin. Samverkan har förenklats utifrån att 
nätverket har skapat en daglig uppdatering av hur regionernas belastning på IVA ser ut. 
Därmed går det snabbare att hänvisa hjälpbehov till möjliga hjälpare.  
 

http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
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Nätverket jobbar nu för att utjämna regionernas IVA-belastning under sommaren 2021. 
Regionerna har beslutat om extra resurser för sekundärtransporter under sommaren.  
Presentation publiceras tillsammans med protokollet på www.sjukvårdsregionmellan.se. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 8.  Presentation utkast Cancerplan 2022-2024   
Gustav Ekbäck, ordförande styrgrupp RCC och Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC, 
informerar om utkast till Cancerplan 2022-2024, en uppdatering av nuvarande plan som gäller 
2019-2021. Till planen kopplar varje region en egen handlingsplan där de viktigaste 
aktiviteterna för respektive region tas upp.  
Rapporteras även hur cancervården påverkats av pandemin och hur det arbetas med 
rehabilitering efter cancer i barnåren. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 9.  Information från Information från Huvudmannagruppen för en samlad och 
behovsanpassad statlig kunskapsstyrning    
Monica Johansson, regionrepresentant hälso- och sjukvård i huvudmannagruppen, rapporterar 
från gruppens möte i maj då fokus var folkhälsa. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 10.  Information från Ledningsgruppen 
Jonas Claesson, ordförande Ledningsgruppen, informerar om aktuella ärenden i 
Ledningsgruppen, ex. möjligheterna kortsiktigt med den sjukvårdsregionala 
produktionsplaneringen, Socialstyrelsen uppdrag att analysera uppdämda vårdbehov, en god 
samverkan i de sjukvårdsregionala grupperna som rapporterar till Ledningsgruppen, arbetet 
för ett gemensamt avtal med Karolinska universitetssjukhuset, och att det nu är klart att 
kolorektalcancerscreening kommer starta i alla sjukvårdsregionens regioner senast under 
2022. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 11.  Budget gemensamt finansierade verksamheter 2022 
Förslag på budget 2022 för de gemensamt finansierade verksamheterna har inkommit enligt 
de budgetdirektiv nämnden tidigare beslutat.    
Beslut 
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
att budget 2022 för de gemensamt finansierade verksamheterna Regionalt cancercentrum 
inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet, 
Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 
2021 uppräknat med 1 % i enlighet med inkomna förslag, och 
att Arbets- och miljömedicin Örebro finansieras enligt avtal mellan Region Sörmland, Region 
Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län. 
 
 
 
 
 

http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
http://www.sjukv%C3%A5rdsregionmellan.se/
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§ 12.  Prislistedirektiv 2022 
Ekonomidirektörsgruppen har tagit fram förslag på prislistedirektiv för arbetet med den 
regionala prislistan 2022.  
Beslut 
att poäng- och produktpris räknas upp enligt samma princip som i Avtal om vård vid 
universitetssjukhus mellan regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige, Appendix 1 §8 (se 
bilaga i denna skrivelse), 
att ytterligare justeringar av den regionala prislistan kan ske med hänsyn till större 
förändringar enligt framtaget regelverk, 
att prislistan för utomlänssjukvård kan bygga på en debitering med DRG eller egen 
produktprissättning utifrån beslut i respektive region,  
att den regionala prislistan för 2022 fastställs vid Samverkansnämndens decembermöte och 
tillämpas från och med 1 januari 2022, och 
att uppdra till ekonomidirektörsgruppen att återkomma med förslag om regional prislista för 
2022 till samverkansnämndens decembersammanträde.  
 

§ 13.  Komplettering regional prislista 2021-07-01 
Region Uppsala och Region Västmanland har inkommit med justeringar till den regionala 
prislistan. 
Beslut  
att från 2021-07-01 införa föreslagna ändringar i den regionala prislistan enligt Region 
Uppsala och Region Västmanlands förslag. 
 

§ 14.  Ordförande Regiondirektörsgruppen  
Rickard Simonsson slutar som ordförande för regiondirektörsgruppen. 
Beslut 
att utse Göran Angergård, regiondirektör Region Gävleborg, till ordförande i 
regiondirektörsgruppen. 
 

§ 15.  Inbjudan till möte med Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion 
En gång per mandatperiod har nämnden gemensamt möte med Norra 
sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion. Senast på nämndens möte i december 2017. 
Norra sjukvårdsregionförbundet bjuder in nämnden till möte den 17-18 februari 2022, under 
förutsättningen att SKRs tidplan tillåter. 
Beslut 
att planera för möte med Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion den 17-18 
februari 2022. 
 

§ 16.  Tidplan 2022 
För att underlätta regionernas planering bör nämnden fastställa sin tidplan. Då SKR beslutar 
om sin tidplan senare i juni, föreslås att nämndens arbetsutskott får i uppdrag att vid behov 
göra justeringar av nämndens tidplan 2022.  
Beslut  
att Samverkansnämnden sammanträder följande tider under 2022: 
17-18 februari tillsammans med Norra sjukvårdsregionen 
2-3 juni 
30 september 
1-2 december 
och att ge arbetsutskottet i uppdrag att vid behov göra korrigeringar av tidplanen. 
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§ 17.  Nationell högspecialiserad vård    
Andreas Svahn, ledamot i Nämnden för nationell högspecialiserad vård, meddelar att även 
Emilie Orring nu är invald i Nämnden för nationell högspecialiserad vård. 
Håkan Wittgren, sjukvårdsregionens representant i Beredningsgrupp2 Nationell 
högspecialiserad vård, rapporterar om bra diskussioner i beredningsgruppen. I augusti 
beslutas om fyra ärenden som därefter ska vidare för beslut i Nämnden för nationell 
högspecialiserad vård i september. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

§ 18.  Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige  
Monika Samuelsson, representant i Nationella vårdkompetensrådet och ordförande för det 
Regionala vårdkompetensrådet, informerar om att Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige 
konstituerats under maj. Representation finns från alla regioner, lärosäten och för 
kommunerna för varje län. Arbetet med att tillsammans prioritera vilka frågor rådet ska starta 
med pågår. En aktivitetsplan för 2022 ska beslutas på nästa möte. 
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna 
 

§ 19.  Information från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
Ola Karlsson, styrelseordförande Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, rapporterar att 
Anders Sylvan anställts som tillförordnad förbundsdirektör. Fokus på ökad transparens, ökat 
samarbete med regionerna, samt att säkerställa projekt och tidtabell för verksamhetsstart i 
november. Ges även en lägesrapport för de olika delprojekten.  
Presentation publiceras tillsammans med protokollet på www.sjukvårdsregionmellan.se.  
Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
§ 20.  Samverkansnämndens möte 1 oktober  

Arbetsutskottet föreslår att nämndens möte den 1 oktober genomförs digitalt. 
Beslut 
att nämndens möte den 1 oktober genomförs digitalt. 
 

§ 21.  Mötets avslutande      
Ordförande avslutar mötet.  
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Vid protokollet  
 
 
 
Eva-Lena Aspetorp  
 
 
Justeras  
 
Örebro den    juni 2021 
 
 
 
Andreas Svahn 
 
 
Uppsala den     juni 2021 
 
 
 
Emilie Orring 
 

 

Andreas Svahn (Jun 10, 2021 14:11 GMT+2)
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