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Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott 
 
Datum:  2021-11-11 
  
Plats:            Digitalt    
  
 

Närvarande: Andreas Svahn, Region Örebro län, ordförande 
 Malin Sjöberg-Högrell, Region Uppsala 

 Fredrik Larsson, Region Värmland 
Monica Johansson, Region Sörmland 
Tommy Berger, Region Gävleborg 
Denise Norström, Region Västmanland 
Jonas Claesson  
Eva-Lena Aspetorp 
 
 
 

§ 1.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet. 
 

§ 2.  Val av justeringsperson 
Till att jämte ordförande justera protokoll väljs Fredrik Larsson. 
 

§ 3.  Ärenden till Samverkansnämnden 2-3 december 
Beslutsärenden 
a. Sjukvårdsregional prislista 2022/Bilaga  
Förslag till beslut 
att godkänna föreslagen Sjukvårdsregional prislista 2022. 
 
b. Uppdrag angående transparens och tillit/Bilaga 
Resoneras om vikten av ett mer systematiskt arbete, att arbetet ska bedrivas med en ökande 
grad av transparens och tillit och då behöver nuläget bestämmas. RD-gruppen ska 
kontinuerligt rapportera till arbetsutskottet hur arbetet framskrider.  
Förslag till beslut 
att regiondirektörsgruppen får i uppdrag att följa upp att det sjukvårdsregionala arbetet 
bedrivs med en ökande grad av transparens och tillit. 
 
Representant beredningsgrupp Inera 
Ledningsgruppen har gjort en översyn av respektive representants ansvarsområden och 
föreslår att Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg, ersätter Jonas 
Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län, som sjukvårdsregionens 
representant i Ineras beredningsgrupp. 
Förslag till beslut 
att Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg utses till 
sjukvårdsregionens representant i Ineras beredningsgrupp. 
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Informationsärenden 
– Värdregionens punkt 
c. – Aktivitetsplan 2022/Bilaga (inspel SVN december, beslut i februari) 
Genomgång och justering av föreslagen aktivitetsplan. 
Beslut 
att skicka ut justerad aktivitetsplan 2022 till samverkansnämnden för synpunkter på mötet den 
2 december.  
 
– Ersättningsmodell Avtal om vård vid universitetssjukhus, uppräkning inför 2022 
– Rapport från nationella grupper 
Nämnden för nationell högspecialiserad vård  
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 
Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård   
 
Nationella screeningrådet: Information planeras in till nämndmöte 2022 och i anslutning till 
det bjuds Joakim Ramos, ordförande i Nationella arbetsgruppen för mammografi, in för att 
informera om screeningprogrammens uppbyggnad och etiska avväganden som grundar vilka 
som ska omfattas.   
 
– Rapport från Ledningsgruppen 
Jonas Claesson, ordförande ledningsgruppen, informerar om Covid -19, Sjukvårdsregional 
nivåstrukturering, Produktionsplaneringsgruppen, Utrotningsprojekt livmoderhalscancer och  
Organiserad prostatacancertestning. Presentation bifogas.  
 
– Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige 
– Information från HR-direktörsgrupp och kompetensförsörjningsgrupp 
– Samverkan hälsofrämjande och förebyggande åtgärder,  
Information från arbetet i NPO/RPO/LPO Levnadsvanor och RCC Levnadsvanor 
– Samverkansnämndens möte den 17-18 februari 
Möte i Umeå med start kl. 11 dag 1 och avslut kl. 12 dag 2. Buss till flygplats ordnas för de 
som bokat flyg med avgång kl. 13. Studiebesök på ambulansflygets koordineringscentral och 
planen är inplanerat morgon dag 2, därefter eget möte innan lunch och hemfärd. 
– Övriga frågor  
 
Ärenden för kännedom 
    Protokoll från Ineras styrelse  
    Protokoll Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg  
    Protokoll Nämnden för Nationell högspecialiserad vård 
 

§ 4.  Pris- och ersättningsmodell Avtal om vård vid universitetssjukhus 
Nicholas Prigorowsky, ordförande ekonomidirektörsgruppen, informerar om arbetet med 
uppräkning av ekonomimodellen i Avtal om vård vid universitetssjukhus inför 2022.  
Presentation bifogas. 
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§ 5.  Uppdraget angående pris- och ersättningsmodell i Avtal om vård vid 
universitetssjukhus  
Samverkansnämndens arbetsutskott beslutade den 18 september 2020 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. 
På grund av pandemin finns inget normalår att utvärdera modellen från. Föreslås därför 
förläng tid för uppdraget.  
Beslut 
att uppdraget att utvärdera funktion och kostnadseffektivitet av Avtal om vård vid 
universitetssjukhus och vid behov föreslå förändringar av pris- och ersättningsmodellen, samt 
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 
sker i samband med att ett nytt avtal ska tas fram under 2024. 
 
 

§ 6.  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva-Lena Aspetorp 
 
 
Justeras  
 
Örebro den    november 2021    
 
 
 
Andreas Svahn    
 
 
Karlstad den    november 2021 
 
 
 
Fredrik Larsson  

Andreas Svahn (Nov 15, 2021 15:57 GMT+1)
Andreas Svahn

Fredrik Larsson (Nov 16, 2021 11:13 GMT+1)
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