
Arbetsmiljömedicin - finansiering 2020

Budgetförslag 2020 Tkr

Enligt avtal
Region Dalarna 4 909
Region Gävleborg 4 909
Region Uppsala 8 944

Summa avtal 18 762

ST-läkare
Region Dalarna 187
Region Gävleborg 187
Region Uppsala 374

Summa ST-läkare 748

Merkostnad tvingande flytt
Region Uppsala 1 385

Total finansiering
Region Dalarna 5 096
Region Gävleborg 5 096
Region Uppsala 10 703

Budgetbeslut 2019-09-27 kompletteras med finansieringen av ST-
läkartjänsten som godkändes i budget för år 2019. Därtill 
finansierar Region Uppsala merkostnaden för tvingande flytt.



Summa 20 895

Övriga intäkter 240
Alf-anslag 2 430

Total intäktsbudget 23 565
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Avtal mellan Region Västmanland, Region Sörmland, Region Värmland, 
Region Örebro län och Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) vid 
Universitetssjukhuset i Örebro 

 
 

1 AVTALSPARTER 
 

Arbets- och 
miljömedicinska kliniken 
i Örebro 

Region Västmanland Region Värmland 

Arbets- och miljömedicinska 
kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro 
Region Örebro län 
701 85 Örebro 

Region Västmanland 
Ledningsstaben 
721 89 Västerås 

Region  Värmland 
Ledningsstaben 
651 82 Karlstad 

Org nr: 232100-0164-20 Org nr: 232100-0172 Org nr: 232100-0156 

Kontaktperson: 
Tf  
verksamhetschef 
Jessika Hagberg 

Kontaktperson: 
Lena Persson 

Kontaktperson: 
Lars Högblom 

Telefon: 019-602 24 61 Telefon: 021-17 65 24 Telefon: vx 054-61 50 00 
/   

Region Örebro län Region Sörmland  

Region Örebro län 
Ledningskansliet 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Region Sörmland 
Regionkansliet 
Repslagaregatan 19 
611 88 Nyköping 

 

Org nr: (18)-232100-0164 Org nr: 232100-0032 

Kontaktperson : 
Katrin Boström 

Kontaktperson: 
Per-Olov Gustafsson 

Telefon: 019-602 74 02 Telefon: 070-556 64 68 
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Avtal mellan Region Västmanland, Region Sörmland, Region Värmland, Region 
Örebro län och Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) vid 
Universitetssjukhuset i Örebro för perioden 2014-2017 

 
§ 1 Arbets- och miljömedicinska klinikens (AMM) verksamhet omfattar patientrelaterad 

verksamhet, arbets- och miljömedicinska utredningar, laboratorieanalyser, utbildning 
och information samt forskning och utveckling. Arbets- och miljömedicinska kliniken 
i Örebro har en särskild profilering i form av behovsanpassade tvärprofessionella 
kompetensteam samt specialkompetens för riskkommunikation. Med detta avtal vill 
de berörda landstingen få möjlighet att utnyttja AMM:s kompetens inom arbets- och 
miljömedicin enligt avtalets specificering. AMM: s verksamhet ska utgöra stöd, resurs 
och komplement till regionerna, samt andra regionala aktörer. AMM:s verksamhet 
ersätter inte regionernas, eller andra arbetsgivares arbetsmiljö- och miljöansvar. 

 
 

§ 2  Enligt detta avtal är parterna överens om att i AMM:s grunduppdrag, 
gentemot regionen, ingår följande: (ytterligare uppdrag kan komma att ingå) 

 

■ Patientverksamhet relaterad till arbets-, boende- och omgivningsmiljö med 
tillhörande undersökningar, provtagningar,  laboratorietjänster samt 
analyser. 

 
■ Handläggning av ej patientrelaterade utredningar/frågeställningar 

beträffande arbets-, boende- och omgivningsmiljö med tillhörande 
undersökningar, provtagningar, laboratorietjänster samt analyser. 
Här ingår t.ex. att bidra till regionernas arbetsmiljö- och 
miljöprogram, bistå miljöenheterna med utredning av kemikaliers 
effekter på miljön inkl. erforderliga analyser som ingår i AMM:s 
utbud. 

 
■ Expertstöd och rådgivning i frågor rörande psykosocial arbetsmiljö.  

 
■ Riskbedömningar inklusive provtagningar, laboratorietjänster samt 

analyser. Ex. inventering och riskbedömningar av kemikalier . 
 

■ Bistå upphandlingsenheterna med bedömningar i de fall där AMM:s 
kompetens är av betydelse för upphandlingens genomförande. 

 
■ Rådgivning och/eller metodstöd, ex. vid större uppdrag inom 

fysisk/teknisk arbetsmiljö, ergonomi och psykosocialt område. 
 

■ Konsultationer: en första inledande förfrågan (primärt ej patientrelaterad) 
som både kan avsluta ärende och övergå i mer omfattande 
utredning/uppdrag. 

 
■ Kunskaps- och metodstöd: förslag på förebyggande åtgärd utifrån 

identifierat problem hos individ eller i omgivning. 
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■ FoU-verksamhet vars resultat redovisas för referensgruppen samt 
kommuniceras via föreläsningar och publikationer. 

 
■ Att utgöra remissinstans - vid behov och förfrågningar från landstingen. 

 
■ Att arrangera och medverka vid föreläsningar, seminarier, 

kurser och konferenser (exklusive luncher/förtäring vilket 
faktureras separat).  

 
■ tillgång till stöd samt utåtriktade aktiviteter vid olika kompetensforum och 

nätverk vid och associerade med AMM. 
 

■ medlemskap i instrumentpoolen, vilket innebär möjlighet för regionerna att hyra 
instrument ur poolen för halva priset jämfört med ordinarie pris. 

 
 
 

Grunduppdraget diskuteras vid referensgruppens första möte. 
 

Grunduppdraget ska kompletteras med regionspecifika aktivitetsplaner som diskuteras fram 
mellan berörda parter. 

 
 

§ 3  Enligt fastställda styckepris/prislistor ska regionerna genom avtalet även ha tillgång 
till följande tilläggstjänster som exempelvis: 

 
•  uppdragsutbildningar 

 
•  uppdrag där extrakostnader uppstår för ex databearbetning i samband med 

examensarbeten, specialistarbeten, uppsatser etc. inom regionernas arbetsmiljö- 
och miljöområden. 

 
 

En av AMM utförd tjänst, utan föregående offert eller styckprisangivelse med 
godkännande från regionerna får ej i efterhand faktureras som tilläggstjänst. 

 
 

§ 4  AMM leds av verksamhetschefen. Respektive region utser 1-3 representanter till en 
referensgrupp, vars sammansättning bör återspegla regionernas ansvarsområden som 
sjukvårdshuvudman, arbetsgivare och miljöintressenter. Ordförande och 
sammankallande i referensgruppen är verksamhetschefen vid AMM. Gruppen bör 
sammankallas 1-2 ggr årligen eller vid behov. 
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§ 5  Klinikledningen fastställer tillsammans med referensgruppen årliga mål för 
verksamheten samt relaterade mått till dessa. Dessa mål ska utgå från regionernas 
mål och prioriteringar. 

 
Resultat av måluppfyllelse ska ingå i verksamhetsberättelsen. Beträffande 
patientutredningar från regionextern företagshälsovård, ska AMM redovisa från vilka 
och hur många remisser som inkommit, och vilka åtgärder som vidtagits. I 
verksamhetsberättelsen ska också redovisas hur många externa remisser som föranlett 
arbetsplatsbesök och eventuella mätningar. 
 
Icke patientrelaterade utredningar/uppdrag utanför regionernas ansvarsområde 
faktureras beställaren. 

 
 

§ 6  Kliniken ska årligen skriftligt samt i AMM:s referensgrupp redovisa hur 
resurser fördelas och används i verksamheten. Överskott ska gå tillbaka till 
finansiärer (region) Referensgruppen hanterar frågan om fördelning av 
överskott. 

 
 

§ 7  Anslaget för grunduppdraget har utgått från riksgenomsnittet för samtliga Arbets- och 
miljömedicinska kliniker i landet år 2009 (16,00 kr per länsinnevånare). Efter årliga 
uppräkningar beslutade av Samverkansnämnden för Uppsala-/Örebroregionen 
innebar det 17,48 kr/innevånare för 2013. Anslaget skall för 2014 och framåt 
fastställas årligen av Samverkansnämnden. 

 
 

§ 8  I det fall oenighet uppstår, mellan avtalspartema , huruvida en begärd tjänst är att 
betrakta som grund- eller tilläggsuppdrag skall frågan lyftas till referensgruppen för 
bedömning. 

 
Grunduppdrag, tilläggstjänster samt ersättningsprinciper ska vid behov revideras i 
avtalstillägg. Behovet ska då för avtalspartema vara uppenbart och motiverat utifrån 
ändrade förutsättningar. 

 
 

§ 9  Respektive avtalspart har ansvar, var för sig och gemensamt, för att göra avtalet och 
verksamheten vid AMM känd. 

 
 

§ 10  Detta avtal gäller för tiden 2020-01-01- 2020-12-31 utan möjlighet till förlängning. 
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 Örebro den                                                   
 
 
 
 
 
 Jessika Hagberg                                                                Håkan Wittgren 
 T.f. verksamhetschef                                                        Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 Arbets- och miljömedicinska kliniken                             Region Västmanland 
 Region Örebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monika Samuelsson                                                      Tobias Kjellberg 
 Hälso- och sjukvårdsdirektör                                        Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 Region Sörmland                                                          Region Värmland 
 
 
 
 
 
 
 Örebro den 
 
 
 
 Jonas Claessson                                                          
 Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 Region Örebro län 
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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 

Hälso-och sjukvården, Christer Lundqvist 2019-11-06 x 
 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

Till 
Samverkansnämndens tjänstemannaberedning Kopia 
Eva-Lena Aspetorp   Jessika Hagberg 
    Arbets- och miljömedicinska kliniken 

 
 
 
 
 

Budget 2020 för Arbets- och miljömedicinska klini-
ken vid Universitetssjukhuset Örebro 
Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har ett avtal som reglerar 
dess verksamhetsomfattning och ekonomi. Avtalet är tecknat med 
Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland och Landstinget Väst-
manland.  

 
Ersättningsprincipen i avtalet innebär att landstingen betalar en avgift 
per invånare till Region Örebro län. Därtill ska uppräkningen av avgif-
ten per invånare ske med ett index som fastställs av samverkansnämn-
den.  
 
Region Örebro län föreslår i enlighet med beslut i Samverkansnämnden  
att avgiften per invånare räknas upp med 1%.   
 
Det innebär följande justeringar av avgiften: 
 
Enhet Pris 2019 Pris 2020 
Avgift per invånare 21,71 kr 21,93 kr 
 
 
Region Örebro län 
 
 
Jonas Claesson 
Hälso- och sjukvårdsdirektör  
 

 
 
 
 

http://www.orebroll.se/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Budgetförslag 2020 /191119 MKA   Transfusionsmedicin 

• Oförändrad verksamhet i stort 2020 
• SweBA medlemskap kommer att bli ca 30% högre pga att Handboken för Blodcentraler (förvaltning och 

uppdatering) flyttas från specialistförening KITM till SweBA. Nedanstående budget med 1% ökningen täcker 
inte kostnader för det. Samtidigt kommer handboksavgiften att försvinna. SweBA medlemskap innehåller 
medlemsavgiften samt vissa kampanjer samt kostnader för GeBlod kommunikationsgrupp (under SweBA) 

• Löneökningar i gruppen som arbetar med regionfrågor är nära 2% 
 
Budget med 1% ökning  

Budget Budget  2020 2020 2020  
2020 2019  Gävleborg 

34% 
Dalarna 

34% 
Västmanland 

32% 
Regionöverläkare (80%) 1188 1176  404 404 380 
Regionsamordnade (160%) 1089 1078  370 370 348 
SWEBA medlemskap  179 177  61 61 57 
Geblod.nu (hemsida) 15 15  5 5 5 
Resor och boende 84 83  29 29 27 
Utbildning 136 135  46 46 44 
Testerytrocyter 432 428  147 147 138  

3123 3092  1062 1062 999 

 
Budget med ökade kostnader för SweBA, utan läneförhöjningar  

Budget Budget  2020 2020 2020  
2020 2019  Gävleborg 

34% 
Dalarna 

34% 
Västmanland 

32% 
Regionöverläkare (80%) 1188 1176  404 404 380 
Regionsamordnade (160%) 1089 1078  370 370 348 
SWEBA medlemskap  223 177  79 76 71 
Geblod.nu 15 15  5 5 5 
Resor och boende 84 83  29 29 27 
Utbildning 136 135  46 46 44 
Testerytrocyter 432 428  147 147 138  

3167 3092  1077 1077 1013 

 
 
Marja-Kaisa Auvinen 
Sektionschef, ÖL 
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 
Akademiska Laboratoriet 
 
marja-kaisa.auvinen@akademiska.se 

mailto:marja-kaisa.auvinen@akademiska.se
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