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Samverkansnämndens arbetsutskott 
 
Datum:  2020-09-18 
  
Plats: Skype 
   
Närvarande: Andreas Svahn, Region Örebro län, ordförande 

 Emilie Orring, Region Uppsala 
 Marianne Utterdahl, Region Värmland 
 Ulf Berg, Region Dalarna  

Monica Johansson, Region Sörmland 
Tommy Berger, Region Gävleborg 
Denise Norström, Region Västmanland 

 
  Rickard Simonsson 

Jonas Claesson  
Eva-Lena Aspetorp 
Fredrik Holst § 1-3 
 
 

§ 1.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet.  
 

§ 2.  Val av justeringsperson 
Till att jämte ordförande justera protokollet utses Emilie Orring. 
 

§ 3.  Ekonomimodell Avtal om vård vid universitetssjukhus 
Rickard Simonsson, ordförande regiondirektörsgruppen, och Fredrik Holst, ekonomidirektör 
Region Västmanland, informerar om förslag och processen för framtagande av pris och 
ersättningsmodell för Avtal om vård vid universitetssjukhus, samt de DRG-priser som 
modellen ger för Örebro och Uppsala. Föreslås att utgå från modell och nivå i enlighet med 
ekonomidirektörernas förslag och beräkningar, att den årliga uppräkningen ska ske utifrån 
snittet av sjukvårdsregionens regioners kostnadsutveckling och att öka abonnemangsnivån till 
60 %. Arbetsutskottet resonerar om förslaget, kostnadsökningen, instegstrappa, incitament för 
att öka lojaliteten inom sjukvårdsregionen, samverkan i sjukvårdsregionen och hur 
transparens säkras.  
Beslut 
att arbetsutskottet står bakom inriktningen i förslaget med förändringen att 
abonnemangsnivån kvarstår på nuvarande 50%, och 
att ge Regiondirektörsgruppen i uppdrag 
– att utvärdera funktion och kostnadseffektivitet av Avtal om vård vid universitetssjukhus, 
– att utvärderingen ska redovisas senast under hösten 2022, och vid behov innehålla förslag 
på förändringar av pris- och ersättningsmodellen från och med 2023-01-01,   
– att senast den 31 december 2021 presentera en modell för ökad transparens och tillit inom 
ramen för Avtal om vård vid universitetssjukhus, bilaga 2 till Avtal om samverkan inom 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, och 
– att utreda möjligheten till att införa en modell med incitament som stimulerar till ökad 
samverkan och samarbete inom sjukvårdsregionen vid köp av vård vid universitetssjukhus. 
 



 Protokoll  
   
Upprättare  Datum   
Eva-Lena Aspetorp 2020-09-18  

 

2 (3) 

§ 4.  Ärenden till Samverkansnämnden 2 oktober 
Beslutsärenden 
a. Avtal om sjukvårdsregional samverkan/Bilaga 
Beslut 
att rekommendera Samverkansnämnden 
att byta namn till Sjukvårdsregion Mellansverige, med den engelska översättning, Healthcare 
region Mid Sweden,  
att använda domännamn www.sjukvårdsregionmellan.se,  
att ge regiondirektörsgruppen i uppdrag att genomföra namnbytet, samt  
att godkänna Avtal om samverkan inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion för perioden 2021-
2024 och tillsvidare. 
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner  
att godkänna och realisera Avtal om samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige för 
perioden 2021 och tillsvidare. 
 
b. SVN verksamhetsplan 2021-2024/Bilaga 
Beslut 
att rekommendera Samverkansnämnden 
att godkänna föreslagen verksamhetsplan 2021-2024. 
 
c. Budget gemensamt finansierade verksamheter 
Beslut 
att rekommendera samverkansnämnden 
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
att budget 2021 för de gemensamma verksamheterna Regionalt cancercentrum inklusive 
Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, Hornhinnebank, HTA-enhet, 
Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 
2020 uppräknat med 1 %, och 
att budget för Arbets- och miljömedicin Örebro är densamma för 2021 som för 2020. 
 
d. Representant beredningsgrupp 2 Nationell högspecialiserad vård 
Beslut 
att rekommendera samverkansnämnden 
att nominera Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västmanland, till 
representant i Socialstyrelsens beredningsgrupp2 i processen för Nationell högspecialiserad 
vård. 
 
e. Harmonisering avgifter sterilisering på icke-medicinska grunder/Bilaga 
Beslut 
att rekommendera Samverkansnämnden 
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner  
att införa egenavgift på 2 500 kronor vid kirurgisk sterilisering på patientens egen begäran 
från och med 2022-01-01. 
 
Informationsärenden 
- Nationella vårdkompetensrådet/Monika Samuelsson 
 
- Inera/ vd, Thomas Idermark och/eller vår styrelseordförande Eva Fernvall 
Diskutera hur realisera den nya strategin för Inera utifrån långtidsplan och verksamhetsplan. 
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- RCC (ny ordf. styrgrupp, revision, rev. cancerplan, rehabilitering) /Gustav Ekbäck och 
Johan Ahlgren 
- Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning/Monica Johansson 
- Konferens Vård i rörelse den 9 december 
 
Ärenden för kännedom 
Protokoll från Inera, Nämnden för Nationell högspecialiserad vård och Kommunalförbundet 
Svenskt ambulansflyg 
 

§ 5.  Enhetstaxa kost och logi vid Skandionkliniken 
Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har beslutat dra 
tillbaka ärendet om enhetstaxa. Ärendet utgår därför från dagens möte. 
  

§ 6.  Tidplan 2021 
Beslut  
att Samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder följande tider 2021: 
29 januari kl. 13-15 kl. 10-12, Digitalt 
12 mars kl. 13-16, Örebro tillsammans med RD-grupp och Ledningsgrupp 
7 maj kl. 13-15, Digitalt ev. 
9 september kl. 10-12, Digitalt 
11 november kl. 13-15, Digitalt  
 

§ 7.  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Eva-Lena Aspetorp 
 
 
Justeras  
 
Örebro den    september 2020    
 
 
 
Andreas Svahn    
 

 
Uppsala den    september 2020 
 
 
 
Emilie Orring  

 
 


