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Upprättare Datum 
Eva-Lena Aspetorp 2022-11-10 

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott 

Datum: 2022-11-10 

Tid: Kl 13.00 – 15.00 
 
Plats: Digitalt 

Närvarande: Andreas Svahn, Region Örebro län, ordförande 
Malin Sjöberg Högrell, Region Uppsala 
Fredrik Larsson, Region Värmland 
Ulf Berg, Region Dalarna 
Monica Johansson, Region Sörmland 
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg 
Denise Norström, Region Västmanland 

 
Göran Angergård 
Jonas Claesson 
Eva-Lena Aspetorp 

 
 

§ 1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet. 

 
§ 2. Val av justeringsperson 

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Malin Sjöberg Högrell. 
 

§ 3.    Ekonomisk uppföljning Avtal om vård vid universitetssjukhus 
Pia Vinborg, ordförande, och Annica Johansson, vice ordförande, ekonomidirektörsgruppen 
beskriver ekonomidirektörsgruppens uppdrag och processen för uppföljning av vårdavtalet. 
Ekonomidirektörsgruppen tycker uppföljningsprocessen fungerar väl och att det finns en bra 
dialog och öppenhet mellan regionerna. 
Enighet i att det varit en bra utveckling på tjänstemannasidan och att utveckla strukturen för 
uppföljning av Avtal om vård vid universitetssjukhus i respektive region. Respektive region 
säkerställer att uppföljningen förankras och diskuteras med både majoritet och opposition. 
Resoneras om vikten av att universitetssjukhusens kapacitet kan säkerställas. 
Föreslås tema vårdavtal på nämndens möte i juni 2023. 

 
§ 4. Ärenden till Samverkansnämnden 1–2 december 

Informationsärenden 
a. Värdregionens punkt 
b. Tillgänglighet och kvalitet i den urologiska vården 
Föredragande: Johan Ahlgren och Gustav Ekbäck 
c. Information från Ledningsgruppen 
Föredragande: Jonas Claesson och Mikael Köhler 
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d. Nationell Högspecialiserad vård, NHV 
Föreslås en genomgång av aktuella ärenden på decembermötet och att ett längre pass om 
pågående utredningar planeras in till juni 2023. 
Föredragande: Andreas Svahn, Emilie Orring, Mikael Köhler och Johan Kaarme 

 
e. Kompetensförsörjning – Rapport om bristyrken i Sjukvårdsregion Mellansverige 
Föredragande: Maria Åkesson, ordförande HR-direktörsgruppen och Eva Lindqvist- 
Österberg, ordförande kompetensförsörjningsgruppen. 

 
f. Kunskapsstyrning – Patientsäkerhet, nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå 
Föredragande: Charlotta Nelsson, ordförande Nationell samverkansgrupp Patientsäkerhet och 
Åsa Hansson, ordförande sjukvårdsregional samverkansgrupp Patientsäkerhet 

 
g. God och Nära vård – ledning o styrning, samverkan inom och utom regionerna 
Föredragande: Företrädare för respektive region deltar 

 
h. Produktionsplanering – Lägesrapport från produktionsplaneringsgruppen 
Föredragande: Martin Andersson, ordförande produktionsplaneringsgruppen 

 
Beslutsärenden 
i. Sjukvårdsregional prislista 2023 
Förslag till beslut 
att godkänna föreslagen Sjukvårdsregional prislista 2023. 
På grund av sen LPIK-prognos är inte förslaget klart. Ärendet hanteras mailledes av 
arbetsutskottet så snart Ekonomidirektörsgruppen klara. Sannolikt utskick 15–16 november. 

 
j. Aktivitetsplan 2023/Bilaga 
Förslag till justering jämfört med Aktivitetsplan 2022 redovisas med röd text i bilagan. 
Föreslås dialog under hösten 2023 med minister för civilt försvar och representant från 
beredskapskansliet för Mellersta civilområdet. 
Resoneras om behovet av lagförändringar för informationssäkerhet. 
Planeras för en grundläggande diskussion samverkansnämndens arbete under 
mandatperioden. 
Förslag till beslut 
att godkänna föreslagen Aktivitetsplan 2023. 

 
Ärenden för kännedom 
k. Protokoll från Ineras styrelse 
l. Protokoll Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 
m. Protokoll Nämnden för Nationell högspecialiserad vård 

 
§ 5. Samverkansnämndens möte den 16–17 februari 2023 

Konstituerande möte och introduktion av nya nämnden. 
Föreslås följande upplägg: 
16 februari – Övergripande information, ex. sjukvårdsregioner, bakgrund och avtal, mål, 
organisation, uppdrag, administration, fakta om sjukvårdsregion Mellansverige. Fördjupning i 
tre fokusområden, gruppvis. 
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17 februari – Konstituerande möte. Fördjupning sista fokusområdet, presentation en 
gemensamt finansierad verksamhet, rapport stående punkter, beslut om budgetdirektiv 
gemensamt finansierade verksamheter. 

 
Då nämndmötet krockar med nationella möten för både regiondirektörer och hälso- och 
sjukvårdsdirektörer kommer det inte vara full representation från någon av grupperna under 
nämndmötet. 
Föreslås komplettering med information från Nationella screeningsrådet. 
Beslut 
att godkänna föreslagen inriktning på nämndens möte den 16–17 februari, 
att bjuda in Denise Norström sjukvårdsregionens representant i nationella screeningrådet till 
nämndens möte den 17 februari. 

 
 

§ 6. Arbetsutskottets möte 3 februari 
Mandattiden för nuvarande arbetsutskott löper ut den 31 december 2022. Ett interimistiskt 
arbetsutskott får förbereda ärenden till samverkansnämndens möte den 16–17 februari. 
Mötestid behöver spridas till berörda inom kort. Respektive region anmäler in till kansliet 
vem som kommer föreslås till arbetsutskottet. 
Beslut 
att respektive ledamot i arbetsutskottet snarast meddelar 
eva-lena.aspetorp@regionvarmland.se vem som ska representera regionen i det interimistiska 
arbetsutskottet. 

 
 

§ 7. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

Eva-Lena Aspetorp 

Justeras 
 

Örebro den november 2022 

Andreas Svahn  
Andreas Svahn (Nov 25, 2022 16:19 GMT+1) 

Andreas Svahn 
 
 

Uppsala den november 2022 

Malin Sjöberg Högrell 

 

Malin Sjöberg Högrell (Nov 25, 2022 16:05 GMT+1) 


