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Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott 
 

Datum:  2019-01-23 

 

Plats:  Skype 

 
Närvarande: Andreas Svahn, Region Örebro län, ordförande 

Stefan Olsson, Region Uppsala 

 Fredrik Larsson, Region Värmland  

Monica Johansson, Region Sörmland 

Tommy Berger, Region Gävleborg 

Denise Norström, Region Västmanland 

 

  Rickard Simonsson 

Tobias Kjellberg  

Eva-Lena Aspetorp 

 

§ 1. Sammanträdet öppnas 

I väntan på att Samverkansnämnden väljer arbetsutskott den 15 februari har ett interimistiskt 

arbetsutskott skapats. Gruppen väljer Anderas Svahn till mötets ordförande.  

Ordförande öppnar mötet. 

 

§ 2. Val av justeringsperson 

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Stefan Olsson.  

 

§ 3. Ärenden till SVN 2019-02-15 

Beslutsärenden 

a. Valärenden, mandatperioden 2019–2022 

Beslut 

att arbetsutskottet sammanträder den 7 februari kl. 17 för att hantera valärenden till nämndens 

möte den 15 februari. 

 

b. Aktivitetsplan 2019/Bilaga. 

Diskuteras ”Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion” och processen 

för nytt avtal. Resoneras om att nya nämnden behöver tid för att diskutera och formulera sin 

ambition med samverkan och hur den kan utvecklas. Arbetet startar på samverkansnämndens 

möte i maj.  

Beslut 

att ge kansliet i uppdrag att planera för tema ”samverkansavtal” på nämndens möte 23–24 

maj, 

att komplettera aktivitetsplan 2019 med punkten ”Kartlägga och utveckla former för 

samverkan kring investeringar inom sjukvårdsregionen” och att formulera om punkten 

gällande Regionalt cancercentrum och kunskapsstyrningssystemet, samt 

att rekommendera samverkansnämnden 

att godkänna föreslagen aktivitetsplan 2019.  

 

c. Återrapport aktivitetsplan 2018/Bilaga  

Beslut 
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att rekommendera samverkansnämnden 

att godkänna föreslagen återrapport av aktivitetsplan 2018.  

 

e. Budgetdirektiv 2020 för gemensamma verksamheter/Bilaga 

Beslut 

att rekommendera samverkansnämnden 

att godkänna föreslagna budgetdirektiv 2020 för gemensamma verksamheter, och  

att uppdra till ledningsgruppen att återkomma med budgetförslag 2020 för de gemensamma 

verksamheterna till nämndens sammanträde den 23 maj 2019. 

 

Sjukvårdsregionala politiska representanter i nationella grupperingar 

Beslut 

att ge kansliansvarig i uppdrag att ta fram underlag för berörda grupperingar, 

att rekommendera samverkansnämnden 

att delegera till arbetsutskottet att utse ledamöter till nationella grupperingar med 

sjukvårdsregional politisk representation. 

 

Informationsärenden 

Presentation av samverkansnämnden och sjukvårdsregionen 

System för kunskapsstyrning/Marianne van Rooijen och Helena de la Cour 

Presentation av arbetet i nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar/Martin 

Gunnarsson 

Samverkansnämndens möte 23–24 maj 

Övriga frågor 

 

Ärenden för kännedom 

f. Protokoll styrelsemöte Inera AB 2018-09-21 

g. Protokoll förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg 2018-10-24, 2018-12-13 och  

2019-01-07  

 

§ 4. Prislista Skandionkliniken 2019 

Beslut 

att från och med 1 februari 2019 kompletteras den regionala prislistan med föreslagen lista för 

Skandionkliniken. 

 

§ 5. Tidplan SVN-AU 2019  

Översyn av tidplanen för arbetsutskottets möten 2019.  

Beslut  

att samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder följande tider 2019 

21 mars, tid och plats beslutas senare 

8 maj kl. 10.30-12 Skype 

13 sep kl. 10-12, Skype  

15 nov kl. 10-12, Västerås eller Skype 

 

§ 6. Övriga frågor 

Administrativ chef 

Rickard Simonsson informerar att Eva-Lena Aspetorp rekryterats till tjänsten som 

administrativ chef och börjar uppdraget den 1 februari. 
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§ 7. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Eva-Lena Aspetorp 

 

 

Justeras  

 

Örebro den    januari 2019 

 

 

 

 

Andreas Svahn 

 

 

Uppsala den    januari 2019  

 

 

 

 

Stefan Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 


