












 Förbundsstyrelsen  1 (22)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

 §§ 1-19 
 

Plats Via videolänk 
 

Beslutande Annika Tännström (M) 
Börje Wennberg (S) 
Anna Mannfalk (M) 
Anna Starbrink (L) 
Markus Eskdahl (S) 
Peter Olofsson (S) 
Nicklas Sandström (M) ersättare för Kenneth Backgård (SJVP) 
 

Närvarande ersättare 
 
 
 

Carina Svensson (S) 
Cecilia Dalman Eek (S) 
Malin Sjölander (M) 
Ola Karlsson (M) 
 

Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör 
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör 
Sophia Hansson, ekonomichef 
Pernilla Brändström, sekreterare 
 

Underskrifter genom digital 
justering 

Annika Tännström (M), ordförande 
Börje Wennberg (S), vice ordförande 
Pernilla Brändström, sekreterare 
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

 
 

 
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING 
 
Anslagsdatum 2020-04-08 
 
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla 
 https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-

handlingar/anslagstavla-ksa 
 
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå 
 
Registrator  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
  
Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.  
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§ 2 Upprop 
  
Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet. 
 

ProSale Signing Referensnummer: 859430



 Förbundsstyrelsen  6 (22)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 3 Fastställande av föredragningslista 
  
Sammanfattning 
 
Förslag till föredragningslista har upprättats.  
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad föredragningslista fastställs.  
 
Överläggningar och förslag till beslut på sammanträdet 
 
Förslag till reviderad föredragningslista har inkommit. Anna Mannfalk (M) yrkar att den 
reviderade föredragningslistan fastställs.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att förbundsstyrelsen beslutar i 
enlighet med liggande förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Förbundsstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för liggande förslag till beslut 
Nej-röst för bifall till den justerade föredragningslistan 
 
Omröstningsresultat 
 
Med fem ja-röster och två nej-röster finner ordförande att förbundsstyrelsen beslutar i 
enlighet liggande förslag till beslut. 
 
Förbundsstyrelsen beslut 
 
Upprättad föredragningslista fastställs 
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 4 Val av protokollsjusterare 
  
Sammanfattning 
 
Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
Justeringen sker digitalt. Justering sker senast den 7 april 2020.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 5 Ekonomisk rapport februari 2020 
 KSA 18-2020 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet efter årets två första månader överstiger budget med 903 tkr och den största 
avvikelsen avser konsult- och projektkostnader, 657 tkr, där planerade aktiviteter enligt 
plan ska genomföras senare under året. Övriga kostnader är 146 tkr lägre än budget och 
avvikelsen kan hänföras till bland annat lägre kostnader för resor, kost och logi än vad 
som budgeterats för perioden. 
 
Förslag till beslut 
 
Godkänna den ekonomiska rapporten. 
 
Beslutsunderlag 

• Månadsrapport februari 2020 
 

Förbundsstyrelsen beslut 
 
Godkänna den ekonomiska rapporten. 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 859430



 Förbundsstyrelsen  9 (22)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 6 Årsredovisning 2019 
KSA 7-2020 

 
Sammanfattning 
 
Verksamheten har under året präglats av fortsatt uppbyggnad, upphandling av flygplan 
och flygambulanstjänst samt förberedelser för etablering av baser, 
flygkoordineringscentral och sjuksköterskeorganisation.  
 
Resultatet för året visar ett överskott på 1046 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 
Avvikelsen är i allt väsentligt hänförlig till lägre konsult-och projektkostnader och 
förklaras av tidsmässiga förskjutningar i planerade aktiviteter. 
 
Verksamhetens administrativa processer, rutiner och policys har kontinuerligt förbättrats 
och vidareutvecklats och kansliet har rekryterat nödvändiga resurser och kompetens för 
att ka kvaliteten och effektiviteten i nuvarande och framtida aktiviteter. En samlad 
bedömning av verksamhetens måluppfyllelse är att KSA uppfyller kraven på god 
ekonomisk hushållning. 
 
Förslag till beslut 
 
Föreslå fullmäktige att fastställa årsredovisning 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2019 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Uppdra till förbundsdirektören att genomföra den redaktionella ändring angående 
styrelsebeslut som föreslagits av Ola Karlsson. Med denna ändring föreslå fullmäktige 
att fastställa årsredovisning 2019.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 7 Slutrapport internkontrollplan 2019 
 KSA 12-2020 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har under 2019 arbetat med 
internkontroll enligt internkontrollplanen (KSA 7–2019). Generellt sett bedöms KSA ha 
god kontroll och bra rutiner och processer, men vissa förbättringsområden har 
identifierats. I tillägg till den fortlöpande återrapportering som sker från 
förbundsdirektören till styrelsen så genomfördes även en genomgång av resultatet av 
internkontrollen för perioden januari till och med augusti under styrelsesammanträdet 
den 19 september § 80. 
 
Förslag till beslut 

Fastställa slutrapporten för internkontroll 2019 enligt förslag.  

Beslutsunderlag 

• Slutrapport internkontroll 2019 
 
Förbundsstyrelsens beslut 

Fastställa slutrapporten för internkontroll 2019 enligt förslag.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 8 Internkontrollsystem med plan 2020 
 KSA 13-2020 
 
Sammanfattning 
 
Förutsättningarna för den interna kontrollen inom Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg (KSA) har förändrats varför utvärdering och förändring av rutiner har skett. 
Utgångspunkten för värderingen har varit att intern kontrollsystemet måste vara 
anpassat efter verksamhetens art, omfattning, utrustning och personalresurser. KSA har 
av detta skäl reviderat sitt internkontrollsystem. Denna revision 03 av intern 
kontrollsystemet KSA 13–2020 innebär en förenkling och förbättrad systematisering av 
rutiner och för internkontroll. 
Förslag till revision 03 av internkontrollsystem med internkontrollplan 2020 har 
upprättats. 
 
Förslag till beslut 
 
Fastställa internkontrollsystem med internkontrollplan 2020 
  
Beslutsunderlag 

• Internkontrollsystem Revision 03 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Fastställa internkontrollsystem med internkontrollplan 2020. 
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 9 Upphandling av upphandlare 
KSA 110-2019 

 
Sammanfattning 
 
En upphandling av upphandlingskonsult har genomförts genom öppet förfarande. 
Förslag till tilldelningsbeslut har upprättats. 
 
Förslag till beslut 
 
Tilldela i upphandlingen i enlighet med förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Tilldelningsbeslut 

• Utvärdering av upphandling 

Förbundsstyrelsens beslut 
 
Tilldela i upphandlingen i enlighet med förslaget.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 10 Driftstillstånd, operativ licens och CAMO - godkännande 
KSA 17-2020 

 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet har att upphandla flygambulanstjänst. För att kunna använda 
upphandlad flygambulanstjänst krävs driftstillstånd, operativ licens och CAMO – 
godkännande. Arbetsutskottet beslutade den 7 november att uppdra åt 
förbundsdirektören att införskaffa licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga 
godkännanden, se styrelsens sammanträdesprotokoll av den 12 december 2019 § 100.  
 
Förslag till beslut 
 
 

• Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillfälligt pausa arbetet med att införskaffa 
licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden.  
 

• Ärendet återremitteras med uppdrag till förbundsdirektören att sammanställa 
konsekvensbeskrivning avseende alternativa omfattningar på upphandling av 
flygambulanstjänst 

 

• Uppdra till ordförande att sammankalla en ägardialog den 8 april 2020 kl. 13:00. 
Ägardialogen kommer genomföras på distans. 

 
Förbundsstyrelsens beslut 
 

• Ge förbundsdirektören i uppdrag att tillfälligt pausa arbetet med att införskaffa 
licenser, tillstånd, bevis samt övriga erforderliga godkännanden.  
 

• Ärendet återremitteras med uppdrag till förbundsdirektören att sammanställa 
konsekvensbeskrivning avseende alternativa omfattningar på upphandling av 
flygambulanstjänst 

 

• Uppdra till ordförande att sammankalla en ägardialog den 8 april 2020 kl. 13:00. 
Ägardialogen kommer genomföras på distans. 
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 11 Upphandling av flygambulanstjänst 
KSA 2-2020 
 

Sammanfattning 
 
Förslag till kravspecifikation gällande upphandling av flygambulanstjänst har upprättats.  
 
Förslag till beslut 
 
Ärendet återremitteras.  
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 12 Driftstart 
FHS 11-2020 

 
Sammanfattning 
 
Den av förbundsstyrelsen beslutade driftstarten behöver senareläggas på med 
anledning av beslut i paragraf 10 och 11 ovan. 
 
Förslag till beslut 
 
Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande att ärendet återremitteras i 
avvaktan på utfall i beslutad ägardialog. 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras.  
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 Förbundsstyrelsen  16 (22)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 13 Kansli 
KSA 75-2019 

 
Sammanfattning 
 
Förbundsstyrelsen beslutade den 19 september 2019 (§ 81) att kansliet ska flytta till 
Umeå 2021. På grund av att driftstarten senareläggs till 2022 behöver inte kansliet 
utökas med resurser under 2021 varför behov av större lokal och samverkan med 
Region Västerbotten inte är nödvändigt förrän 2022, i den omfattningen som låg till 
grund för beslutet för tidigare beslut.  
 
Förslag till beslut 
 
Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande, i likhet med § 12, att ärendet 
återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog. 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras. 
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 14 Basetablering Stockholm/Arlanda 
 KSA 17-2017 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen beslutade den 15 september 2016 (§ 83) att KSA självt ska hyra hangar med 
basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade den 6 april 2017 beslut (§ 11) avseende 
basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) flygplats. Styrelsen fattade den 30 januari 
2020 (§ 11) beslut att ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda 
(ESSA) flygplats. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

• Inte ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) 
flygplats 

• Uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att ingå hyresavtal givet de 
nya förutsättningarna på ESSA.   

 
Förbundsstyrelsens beslut 
 

• Inte ingå hyresavtal avseende basetablering på Stockholm/Arlanda (ESSA) 
flygplats 

• Uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att ingå hyresavtal givet de 
nya förutsättningarna på ESSA.   
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 15 Basetablering Umeå 
 KSA 17-2017 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen beslutade den 15 september 2016 (§ 83) att KSA självt ska hyra hangar med 
basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade den 6 april 2017 beslut (§ 11) avseende 
basetablering på Umeå (ESNU) flygplats. Styrelsen fattade den 30 januari 2020 (§11) 
beslut att ingå hyresavtal avseende basetablering på Umeå (ESNU) flygplats. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande, i likhet med § 12, att ärendet 
återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog. 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 16 Basetablering Göteborg/Landvetter 
 KSA 17-2017 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsen beslutade den 15 september 2016 (§ 83) att KSA självt ska hyra hangar med 
basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade den 6 april 2017 beslut (§ 11) avseende 
basetablering på Göteborg/Landvetter (ESGG) flygplats. Styrelsen fattade den 30 januari 
2020 (§11) beslut att ingå hyresavtal avseende basetablering på Göteborg/Landvetter 
(ESGG) flygplats. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Efter överläggningar med styrelsen föreslår ordförande, i likhet med § 12, att ärendet 
återremitteras i avvaktan på utfall i beslutad ägardialog. 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 17 Delegationsordning 
 KSA 1-2020 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till delegationsordning revision 03 har upprättats. Ärendet (§ 113) 
återremitterades vid sammanträdet den 30 januari 2020.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Utsänt förslag till delegationsordning fastställs.  
 
Beslutsunderlag 

• Delegationsordning 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Utsänt förslag till delegationsordning fastställs. Förbundsstyrelsen ska hållas 
kontinuerligt uppdaterade med gjorda och planerade upphandlingar.  
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 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 18 Delegationsbeslut 
 KSA 1-2020 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsbeslut har fattats enligt följande:  
 
Delegationsordningen 2.6: Förbundsdirektören har anställt personal. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna.  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-03-26 

§ 19 Övriga frågor 
  
Inga övriga frågor. Mötet avslutas.  
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 §§ 20-26 
 

Plats Via videolänk 
 

Beslutande Annika Tännström (M) 
Börje Wennberg (S) 
Anna Mannfalk (M) 
Anna Starbrink (L) 
Markus Eskdahl (S) 
Peter Olofsson (S) 
Kenneth Backgård (SJVP) 
 

Närvarande ersättare 
 
 
 

Malin Sjölander (M) 
Cecilia Dalman Eek (S) 
Mats Gärd (C) 
Carina Svensson (S) 
Nicklas Sandström (M) 
Ola Karlsson (M) 
 

Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör 
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör 
Sophia Hansson, ekonomichef 
Pernilla Brändström, sekreterare 
 

Underskrifter genom digital 
justering 

Annika Tännström (M), ordförande 
Börje Wennberg (S), vice ordförande 
Pernilla Brändström, sekreterare 
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BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING 
 
Anslagsdatum 2020-05-07 
 
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla 
 https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-

handlingar/anslagstavla-ksa 
 
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå 
 
Registrator  
 
 
  ..................................................  
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 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-04-23 

§ 20 Sammanträdets öppnande 
  
Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 874139



 Förbundsstyrelsen  5 (10)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-04-23 

§ 21 Upprop 
  
Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 874139



 Förbundsstyrelsen  6 (10)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-04-23 

§ 22 Fastställande av föredragningslista 
  
Sammanfattning 
 
Förslag till föredragningslista har upprättats.  
 
Förslag till beslut 
 
Upprättad föredragningslista fastställs.  
 
Förbundsstyrelsen beslut 
 
Upprättad föredragningslista fastställs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 874139



 Förbundsstyrelsen  7 (10)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-04-23 

§ 23 Val av protokollsjusterare 
  
Sammanfattning 
 
Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
Justeringen sker digitalt. Justering sker den 6 maj 2020.  
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 Förbundsstyrelsen  8 (10)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-04-23 

§ 24 Upphandling av flygambulanstjänst 
KSA 2-2020 

 
Sammanfattning 
 
Ärendet återremitterades på sammanträdet den 26 mars 2020 § 11. Presentationen inför 
ägarsamrådet skickas till regiondirektörsnätverket.  
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen beslutar om inriktning att upphandling avseende flygambulanstjänst ska ske 
exklusive drifttillstånd. Styrelsens beslut från den 26 mars § 10 samt §§ 11-16 gäller 
dock alltjämt. 
 
Beslutsunderlag 
 

• Ägarsamråd 

• Riskbedömning 
 
Förbundsstyrelsen beslut 
 
Styrelsen rekommenderar ägarsamrådet att ställa sig bakom styrelsens 
ställningstagande att upphandling ska ske exklusive drifttillstånd. Styrelsens beslut från 
den 26 mars § 10 samt §§ 11-16 gäller dock alltjämt. 
 
Anna Mannfalk (M) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: 
 

 
Anna Mannfalk avstår från att ställa sig bakom styrelsens rekommendation då 
information om alternativets fulla kostnadsimplikationer vad gäller kostnader för moms, 
organisation av flygbolagsledning mm. Den budget som är antagen gäller 
operatörsupphandlad verksamhet. Detta innebär inte att jag vill avslå förslaget utan 
önskar komplettering.  
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§ 25 Ägarsamråd 
KSA 23-2020 

 
Sammanfattning 
 
Förbundsstyrelsen beslutade den 26 mars 2020 § 10 att uppdra till ordförande att 
sammankalla en ägardialog på distans. Förbundsordningen § 16 (KSA 9-2017) beskriver 
att innan beslut tas av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med 
samtliga förbundsmedlemmar. Om förbundsmedlemmarna under ett sådant samråd inte 
är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska beslut om dessa 
fattas med enkel majoritet i fullmäktige. 
 
Då ägarsamrådet inte är ett beslutande organ sammankallas ett 
förbundsfullmäktigesammanträde och förbundsstyrelsesammanträde i direkt anslutning 
till ägarsamrådet den 7 maj 2020.  
 
Förbundsstyrelsen beslut 
 

• Styrelsen rekommenderar ägarsamrådet att ställa sig bakom styrelsens 
ställningstagande att upphandling ska ske exklusive drifttillstånd. Styrelsens 
beslut från den 26 mars § 10 samt §§ 11-16 gäller dock alltjämt.  

 

• Styrelsen uppdrar till fullmäktiges ordförande att sammankalla ett 
förbundsfullmäktige på distans den 7 maj 2020 i syfte att fatta beslut enligt 
punkten ovan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 874139



 Förbundsstyrelsen  10 (10)
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesprotokoll 2020-04-23 

 
 
§ 26 Övriga frågor 
  
En skrivelse från Babcock Scandinavian Air Ambulance (KSA 24-2020) har inkommit. 
Skrivelsen lämnas utan åtgärd.  
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 §§ 32-45 
 

Plats Via videolänk 
 

Beslutande Annika Tännström (M) 
Börje Wennberg (S) 
Anna Mannfalk (M) 
Anna Starbrink (L) 
Markus Eskdahl (S) 
Peter Olofsson (S) 
Kenneth Backgård (SJVP) 
 

Närvarande ersättare 
 
 
 

Ola Karlsson (M) 
Mats-Ola Rödén (L) 
Malin Sjölander (M) 
Nicklas Sandström (M) 
Mats Gärd (C) 
Carina Svensson (S) 
 

Övriga Andreas Eriksson, förbundsdirektör 
Joachim Ahl, Biträdande förbundsdirektör 
Sophia Hansson, ekonomichef 
Pernilla Brändström, sekreterare 
 

Underskrifter genom digital 
justering 

Annika Tännström (M), ordförande 
Börje Wennberg (S), vice ordförande 
Pernilla Brändström, sekreterare 
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BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING 
 
Anslagsdatum 2020-05-11 
 
Plats för anslag Svenskt Ambulansflygs digitala anslagstavla 
 https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-

handlingar/anslagstavla-ksa 
 
Protokollet förvaras hos Registrator, Köksvägen 11, Umeå 
 
Registrator  
 
 
  ..................................................  

 

https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa
https://www.regionvasterbotten.se/protokoll-och-handlingar/anslagstavla-ksa
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§ 32 Sammanträdets öppnande 
  
Ordförande Annika Tännström förklarar sammanträdet öppnat.  
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§ 33 Upprop 
  
Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidan 1 i protokollet. 
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§ 34 Fastställande av föredragningslista 
  
Sammanfattning 
 
Förslag till föredragningslista har upprättats. Följande ärenden på utsänd 
föredragningslista utgår.  
 
Upphandling av flygambulanstjänst 
Drifttillstånd, operativ licens och CAMO-godkännande 
Basetablering Stockholm/Arlanda 
 
Förslag till beslut 
 
Reviderad föredragningslista fastställs.  
 
Förbundsstyrelsen beslut 
 
Reviderad föredragningslista fastställs. 
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§ 35 Val av protokollsjusterare 
  
Sammanfattning 
 
Börje Wennberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
Justeringen sker digitalt och i omedelbar anslutning till sammanträdet. 
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§ 36 Upphandling av flygambulanstjänst 
 KSA 2-2020 
 
ÄRENDET UTGÅR.  
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§ 37 Drifttillstånd, operativ licens och CAMO-godkännande 
 KSA 17-2020 
  
ÄRENDET UTGÅR.  
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§ 38 Driftstart 
 KSA 11-2020 
  
Sammanfattning 
 
Ärendet återremitterades 26 mars 2020 § 12. Med anledning av pågående 
beredningsprocess avseende upphandling av flygambulanstjänst senareläggs driftstart 
till tidigast fjärde kvartalet 2021. 
 
Förslag till beslut 
 

• Senarelägga driftstart 

• Ge förbundsdirektören i uppdrag att anpassa verksamheten till senarelagd 
 driftstart samt att informera ägare, berörda intressenter och leverantörer.  
 

Förbundsstyrelsens beslut 
 

• Senarelägga driftstart 

• Ge förbundsdirektören i uppdrag att anpassa verksamheten till senarelagd 
 driftstart samt att informera ägare, berörda intressenter och leverantörer.  
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§ 39 Kansliet  
 KSA 75-2019 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet återremitterades 26 mars 2020 § 13. Med anledning av den senarelagda 
driftstarten till tidigast kvartal fyra 2021 kommer kansliets tidigare beslutade flytt till Umeå 
att anpassas till de nya förutsättningarna. 
 
Förslag till beslut 
 

• Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att säkerställa tillgången till 
lämpliga lokaler i Stockholm för kansliet och ingå avtal för detta. 

• Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att meddela Region 
Västerbotten att KSA inte längre avser förhyra lokaler för kansliet i byggnad 29 
vid NUS. 

  
Förbundsstyrelsens beslut 
 

• Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att säkerställa tillgången till 
lämpliga lokaler i Stockholm för kansliet och ingå avtal för detta. 

• Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att meddela Region 
Västerbotten att KSA inte längre avser förhyra lokaler för kansliet i byggnad 29 
vid NUS. 
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§ 40 Basetablering Stockholm/Arlanda 
KSA 11-2020 
 

ÄRENDET UTGÅR.  
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§ 41 Basetablering Umeå 
 KSA 17-2017 
  
Sammanfattning 
 
Styrelsen beslutade den 15 september 2016 § 83 att KSA självt ska hyra hangar med 
basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade beslut den 6 april 2017 § 11 avseende 
basetablering på Umeå (ESNU) flygplats.  
 
Vid styrelsesammanträdet den 26 mars 2020 § 15 återremitterades ärendet. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och 
eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på Umeå 
flygplats (ESNU) givet de nya förutsättningarna. 

 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och 
eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på Umeå 
flygplats (ESNU) givet de nya förutsättningarna. 
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§ 42 Basetablering Göteborg/Landvetter 
KSA 17-2017 
 

Sammanfattning 
 
Styrelsen beslutade den 15 september 2016 § 83 att KSA självt ska hyra hangar med 
basfaciliteter. Förbundsfullmäktige fattade beslut den 6 april 2017 § 11 avseende 
basetablering på Göteborg/Landvetter (ESGG) flygplats. 
 
Vid styrelsesammanträdet den 26 mars 2020 § 16 återremitterades ärendet. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och 
eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på 
Göteborg/Landvetter flygplats (ESGG) givet de nya förutsättningarna. 

 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utvärdera och 
eventuellt avsluta projektering samt att utreda alternativ för basetablering på 
Göteborg/Landvetter flygplats (ESGG) givet de nya förutsättningarna. 
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§ 43 Uppdrag från förbundsfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige beslutade 2020-05-07 § 5, i utgångspunkt från genomfört ägarsamråd  
2020-05-07, att ställa sig bakom en fördjupad beredningsprocess som tydligt involverar 
regiondirektörsnätverket och ekonomidirektörsnätverket och att beslut om omfattning av 
upphandling tas av fullmäktige den 11 juni 2020. Fullmäktige gav i uppdrag åt styrelsen 
att konkretisera och fullfölja denna beredningsprocess. 
 
Förslag till beslut 
 
Uppdra till förbundsdirektören och arbetsutskottet att snarast kalla till digitalt möte med 
regiondirektörs- och ekonomidirektörsnätverken i syfte att involvera dessa i enlighet med 
fullmäktiges beslut. Arbetet med processen måste vara avslutat i god tid för att kunna ge 
underlag för beslut i fullmäktige den 11 juni 2020. 
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Uppdra till förbundsdirektören och arbetsutskottet att snarast kalla till digitalt möte med 
regiondirektörs- och ekonomidirektörsnätverken i syfte att involvera dessa i enlighet med 
fullmäktiges beslut. Arbetet med processen måste vara avslutat i god tid för att kunna ge 
underlag för beslut i fullmäktige den 11 juni 2020. 
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§ 44 Beslut om ny beredningsgrupp 
 
Nuvarande beredningsgrupp tillsattes av styrelsen 2016 med syfte att stötta 
förbundsdirektören i beredning av ärenden och underlag till styrelsen. 
Beredningsgruppens breda sammansättning och samlade erfarenhet var viktig i bland 
annat kommunalförbundets utveckling både avseende administrativa och ekonomiska 
frågor.   
 
När arbetet gått vidare ser vi behov av att förändra beredningsgruppens 
sammansättning för att kunna möta nya krav på ökat deltagande av regiondirektörer och 
ekonomidirektörer. Vi behöver också underlag för att hantera HR-frågor när 
verksamheten är igång, samt se till att korrekt information verkligen når berörda 
mottagare. Beredningsgruppen bör bestå av tjänstemän från olika sjukvårdsregioner, 
några bör sedan tidigare ha god kännedom om förbundets verksamhet och behov. 
Regiondirektörsnätverkets och ekonomidirektörsnätverkets representanter behöver ha 
mandat från sina respektive nätverk. Genom att tillsätta dessa representanter utifrån 
funktion istället för person uppnås också deltagande i beredningsgruppen från samtliga 
regioner över tid. 
  
Revisorerna har sedan tidigare rekommenderat att förbundsdirektören, i egenskap av 
föredragande tjänsteman i styrelsen, ska vara ordförande i beredningsgruppen. Det är 
således lämpligt att följa den rekommendationen. Uppdragsbeskrivning måste revideras 
och ansvar, mandat och rapporteringslinjer ska framgå. Beredningsgruppen ska bistå 
styrelsen med relevant kunskap utifrån sina respektive kompetensområden. 
Beredningsgruppen ska ansvara för information till och från regiondirektörsnätverket och 
ekonomidirektörsnätverket.  
  
Förslag till beslut 
  

• Upplösa nuvarande beredningsgrupp, med ett stort, varmt tack för väl utfört 
arbete och tillsätta en ny beredningsgrupp bestående av: 

 
Förbundsdirektören KSA 
Ordförande i Regiondirektörsnätverket  
Ordförande i Ekonomidirektörsnätverket  
Kenth Eliasson, Regiondirektör Västerbotten  
Catarina Holmgren, Ekonomidirektör Stockholm  
Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör Skåne 
Nicklas Larsson, HR direktör Värmland  
Helge Brändström, medicinskt sakkunnig  

  

• Styrelsens protokoll delges samverkansnämnderna löpande efter justering.  
 
Förbundsstyrelsens beslut 
 
Styrelsens protokoll delges samverkansnämnderna löpande efter justering. Beslut om 
beredningsgruppens sammansättning bordläggs till nästa sammanträde.   
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§ 45 Övriga frågor 
  
Styrelsen diskuterade inkommen handling ”juridiska bedömningar moms”.  
 
 



Sida 1 

Återrapportering av 2019 års statsbidrag till fortsatt arbete med regionala 
cancercentrum

Till bidragsmottagare: RCC Uppsala Örebro Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Dnr för rekvisition: 9.1-7666/2018

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat medel till arbetet med regionala cancercentrum (RCC) 
under 2019. Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala cancercentrumen med att 
öka vårdkvalitet och förbättra vårdresultaten samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt. 
Se vidare Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum.

Bidragsmottagare ska senast den 1 mars 2020 återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har använts. 
Notera att ni kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren för statsbidraget. Ett 
sådant villkor är bland annat att återrapporteringen ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom angiven tidsram.

Om ni inte har använt hela bidraget under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 ska kvarstående 
medel återbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagare.

Socialstyrelsen tillhandahåller detta webbformulär för återrapporteringen. När ni har fyllt i webbformuläret 
ska det skickas in elektroniskt till Socialstyrelsen. Ni ska även skriva ut formuläret i sin helhet som sedan 
ska undertecknas av behörig företrädare. Skicka därefter det undertecknade formuläret i original till 
Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm. 

Vid frågor vänligen kontakta: 
Mia Eklöf, utredare 
E-post: mia.eklof@socialstyrelsen.se

Hantering av kontaktuppgifter
E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt 
huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte 
finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer 
information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns på myndighetens webbplats 
http://www.socialstyrelsen.se/personuppgifter. 
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Praktiska instruktioner

Klicka här för att se en läsversion av webbformuläret.
Svaren sparas när du klickar på knapparna ”Tillbaka” eller ”Nästa” längst ner på varje sida i webbformuläret.
Du kan avbryta och återgå till webbformuläret genom att klicka på länken i e-postbrevet.
I slutet av webbformuläret finns möjlighet att kontrollera dina svar innan du skickar in återrapporteringen till 
Socialstyrelsen.

Sida 3 

Kontaktuppgifter till bidragsmottagaren

Bidragsmottagarens namn: RCC Uppsala ÖrebroSamverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Organisationsnummer: 232100-0156

Utdelningsadress (inkl. ev. c/o): Akademiska sjukhuset 

Postnummer: 751 85

Postort: Uppsala

E-post organisation: info@rccuppsalaorebro.se

Namn kontaktperson för statsbidraget: Jessica Nordlander

Befattning kontaktperson: tf enhetschef

E-post kontaktperson: jessica.nordlander@rccuppsalaorebro.se

Telefon kontaktperson: 018-151938

Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit i fältet "E-post kontaktperson", var 
därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt.

Sida 4 

Faktureringsuppgifter

Hur vill ni få fakturan vid eventuell återbetalning av kvarstående medel eller återkrav av medel? 

Via e-faktura
Via pappersfaktura

Sida 5 

Ange följande faktureringsuppgifter:

Elektronisk fakturaadress (t.ex. EDI, PEPPIL-id, GLN eller likande): 7332403000008

Fakturaväxel (operatör som distribuerar fakturor): 018-611 00 00

Fakturareferens: AS1614001
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Ekonomisk redovisning 2019
Vid "Erhållet statsbidrag" redovisas det belopp som ni fått av Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2019. 
Detta fält är förifyllt och får inte ändras. 

Under "Kostnader" redovisar ni förbrukade medel under 2019. Ange hur mycket ni har förbrukat av erhållet 
statsbidrag. Ta med kostnader under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019. Beloppet ska anges i 
heltal kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0. Notera att summan av kostnader inte får överstiga erhållet 
statsbidrag.

Vid ”Kvarstående statsbidrag” redovisas eventuella medel som finns kvar. Dessa medel ska återbetalas till 
Socialstyrelsen. Detta fält beräknas automatiskt utifrån "Erhållet statsbidrag" minus "Kostnader". 

Observera att endast medel som erhållits från Socialstyrelsen ska redovisas i denna återrapportering. 

1. Erhållet statsbidrag: (8000000 kr)

2. Kostnader:

8000000 (Kr)

Lönekostnader inklusive sociala avgifter 3419209 (Kr)
Lokalhyra 1160000 (Kr)
Resor, kost och logi 112538 (Kr)
Köpta tjänster, material, hyrd utrustning 3304580 (Kr)
Annonsering och marknadsföring 0     (Kr)
Administration (Kontorsmaterial, telefon etc.) 3673  (Kr)
Utrustning 0     (Kr)
Trycksaker 0     (Kr)

3. Kvarstående statsbidrag:
0     (Kr)

Sida 7 

3a. Hur har verksamheten i övrigt finansierats?
Verksamheten samfinansieras i övrigt av sjukvårdsregionens ingående regioner, vilket ger möjlighet att täcka upp för underskott i budget för 
statsbidraget.

Sida 8 

4. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen (max 1 000 tecken):
RCCs driftsbudget har täckt upp för underskott om 40 709 kr avseende poster i budgeten för statsbidraget. Kostnader för delar av hyra, 
annonsering och marknadsföring, merpart av administration, utrustning och trycksaker står driftsbudgeten för. Kostnader för lön är lågt räknad 
i budget, merparten av RCCs anställda arbetar med delar av nedan beskrivna aktiviteter men har även andra arbetsuppgifter. I posten Köpta 
tjänster ingår arvode för sjukvårdsregionens processledare.
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Frågor om hur statsbidraget har använts under 2019

Observera att ni endast ska rapportera aktiviteter som, helt eller delvis, har finansierats med det erhållna 
statsbidraget 2019.

Redogör för hur verksamheten inriktats på att skapa:

5a. ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt:

RCC Uppsala Örebro har under 2019 påbörjat samarbete med Regionalt programområde för levnadsvanor i syfte att integrera 
cancerpreventionen med sjukvårdsregionens övriga levnadsvanearbete. En sammanställning av nuläget i sjukvårdsregionen utifrån fastställda 
indikatorer i cancerpreventionsplanen har presenterats under året. Arbetsgruppen har även påbörjat en revision av den sjukvårdsregionala 
cancerpreventionsplanen.. RCC UÖ fortsätter förvalta Cancerpreventionskalkylatorn, vilken har uppdaterats under året. Verktyget, som kan 
nyttjas nationellt, möjliggör simuleringar av hur förändringar i människors levnadsvanor påverkar insjuknandet i cancer och vilka effekter 
detta ger på de samlade samhällskostnaderna. Avseende sekundärprevention har RCC UÖ fortsatt arbetat för en ökad screening och tidigare 
upptäckt av bröstcancer (mammografi), livmoderhalscancer (HPV-testning), tjock- och ändtarmscancer, hudcancer (teledermatoskopi) och 
prostatacancer (organiserad prostatacancertestning). 
RCC har avsatt resurs i form av koordinator och funktionschef för preventionsarbetet.

5b. bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård:
RCC UÖ har fortsatt att driva sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper inom samtliga angivna områden. Gruppen inom cancerrehabilitering har 
under året arbetat med genomförandet av GAP-analyser lokalt för att identifiera hur implementeringen av det nationella vårdprogrammet 
fortlöper. Gruppen har även fortsatt arbeta för att Hälsoskattningen ska införas vilket nu är genomfört i fem av sju regioner. Utöver det har 
gruppen arbetat tillsammans med representanter för bäckenprojektet med införandet av multidisciplinär konferens.
RCC UÖ anordnade under hösten två välbesökta utbildningsdagar för hälso- och sjukvårdspersonal i sjukvårdsregionen, en om palliativ vård 
och en om barn som anhöriga.
Även de diagnosspecifika vårdprocessgrupperna har i högre utsträckning än tidigare fokuserat på cancerrehabilitering och palliation, bland 
annat genom att analysera data från Svenska palliativregistret. 
Under hösten 2019 publicerade RCC UÖ en sjukvårdsregional rapport innehållande en nulägesanalys av barncancervården, bland annat kring 
långtidsuppföljning och övergång till vuxenvården. Rapporten som visar på behov av ökad uppföljning efter barncancer kommer ligga till 
grund för fortsatta satsningar inom området.
Under året har RCC UÖ initierat ett projekt för ökad lokal patientsamverkan. Tre eller flera patientföreningar per region har kunnat ansöka om 
medel för att gemensamt kunna erbjuda sin regions patienter och närstående en fysisk mötesplats och anordna aktiviteter som samtalsgrupper, 
föreläsningar, fysisk aktivitet och skapande verksamhet. Hittills har patientföreningar i tre regioner ansökt och beviljats ekonomiskt stöd under 
2019 (Dalarna, Gävleborg och Örebro).
RCC UÖ har avsatt resurser i form av koordinatorer och processledare för att driva arbetet ovan.

5c. mer sammahållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer:
RCC UÖ har fortsatt driva diagnosspecifika och övergripande vårdprocessgrupper som arbetar med att implementera de nationella 
vårdprogrammen och standardiserade vårdförlopp i sjukvårdsregionen. Utöver det har RCC UÖ stött regionernas arbete med SVF, med fokus 
på kvalitetssäkring av kodning och registrering. Medarbetare vid RCC har arbetat nationellt med att ta fram framtagande av regionala 
tertialrapporter för beräkning av 2020-målet, underlag för regionernas rapporter för SVF-arbetet samt den nationella rapporten ”SVF – var står 
vi idag?”
Under året har RCC UÖ gett stöd åt till flera vårdprocessgrupper för dialogmöten ute i de sju regionerna. Syftet har varit att följa upp och 
driva på kvalitetsutvecklingsarbetet, där bland annat ledtider ingår.
RCC UÖ har genom enkät studerat hur deltagare vid de sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenserna (MDK) upplever att dessa 
fungerar och vad som behöver förbättras. Enkätresultatet (268 respondenter) har presenterats i respektive vårdprocessgrupp och arbete har 
initierats för att åtgärda de brister som uppdagats.
RCC UÖ har avsatt resurser i form av processledare, koordinatorer, funktionschef och verksamhetschef.

5d. en mer fungerande kompetensförsörjning:
RCC UÖ har tillsammans med Regionala utbildnings- och kompetensrådet (RUR) beslutat om hur en nulägesanalys kopplat till utbildnings- 
och kompetensutvecklingsbehovet inom cancervården i sjukvårdsregionen ska genomföras. Den ska sedan fungera som underlag till den 
handlingsplan inom området som ska tas fram.
RCC verksamhetschef, ordförande för RCC styrgrupp och ansvarig funktionschef har besökt samtliga sju regioner och fört samtal om det 
fortsatta arbetet med nivåstrukturering inom urologisk cancer på sjukvårdsregional nivå. En rapport från dessa möten finns framtagen som 
legat till grund för samverkansnämndens beslut om ny rekommendation avseende kirurgisk behandling av prostatacancer och njurcancer samt 
utveckling av ett fungerande koncept kring partnerskap och sjukvårdsregional produktionsplanering inom urologin för ökad samverkan och för 
att behålla verksamheten inom sjukvårdsregionen.
Vårdprocessgruppen för barnonkologi har genomfört en sjukvårdsregional kompetensförsörjningsanalys över de kompetenser som finns och 
saknas på länssjukhusen och barnonkologiskt centrum. Analysen har bifogats en sjukvårdsregional barncancerrapport som delgetts 
Socialdepartementet.
RCC UÖ har avsatt resurser i form av koordinator och ledningsfunktion.



5e. en mer effektiv kunskapsstyrning:
De sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna utgör basen för kunskapsstyrningen. De har för 2019 fått ett förtydligat uppdrag avseende 
uppföljning och efterlevnad till nationella vårdprogram genom diagnosspecifika kvalitetsindikatorer i kvalitetsregister. RCC analyserar 
sjukvårdsregionens nuläge avseende SVF-arbetet jämfört med 2020-målen för att kunna ge regionerna underlag för de processer de behöver 
fokusera på och utveckla vidare för att nå målen.
RCC UÖ har avsatt resurser i form av koordinatorer samt ledningsfunktioner för arbetet.

5f. goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer:
För att få ytterligare driv i arbetet med digitaliseringen av Min vårdplan har RCC UÖ under 2019 haft projektledare anställd på halvtid. I alla 
sju regioner finns införandestöd strukturerat och många av sjukvårdsregionens kontaktsjuksköterskor har under 2019 fått utbildning kring 
innehåll, användning och funktion, vilket innebär att sjukvårdsregionen är väl förberedd när de nationella informationstexterna finns redo att 
implementeras under 2020.
Koordinator vid RCC UÖ har deltagit i framtagande av generiska texter till Min vårdplan på 1177.se.

5g. en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården:
RCC UÖ tillhandahåller underlag till RCC styrgrupp för att bidra till att beslutsfattande angående cancervårdens styrning och ledning baseras 
på tillgängliga fakta. Verksamhetschef vid RCC deltar regelbundet i sjukvårdsregionens verksamhetschefsgrupp inom cancerområdet för att 
underlätta och synkronisera arbetet med cancerstrategin.
Beslut har under året fattats om att RCC Styrgrupp även ska fungera som RPO Cancersjukdomar i sjukvårdsregionen. Verksamhetschef vid 
RCC UÖ utgör RPO Cancersjukdomars ordförande. RCC UÖ arbetar utifrån uppsatta mål inom NPO Cancersjukdomar och samverkar med 
övriga NPO/RPO:er inom områden som är gränsöverskridande, bland annat Äldres hälsa och Levnadsvanor. 
RCC Styrgrupps ordförande har deltagit i sjukvårdsregionens övergripande produktionsplaneringsgrupp för att säkerställa att cancervårdens 
behov av styrning och ledning beaktas.
Vårdprocessgrupper och andra arbetsgrupper vid RCC UÖ har arbetat efter strukturerade verksamhetsplaner med uppföljningsbara mål. Tema 
för 2019 har varit multidisciplinära konferenser (MDK) och andra övergångar. 
RCC UÖ har avsatt resurser i form av koordinatorer samt ledningsfunktioner för arbetet.

5h. en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående:
Kontaktsjuksköterskan (KSSK) och Min vårdplan (MVP) är två viktiga verktyg som bidrar till en stärkt ställning för cancerpatienter och ett 
förbättrat stöd till anhöriga. KSSK-funktionen är implementerad i sjukvårdsregionen för en majoritet av patienterna. RCC UÖ deltar i 
nationellt arbete där ny uppdragsbeskrivning och texter till MVP tagits fram under året. 
RCC UÖ driver fortsatt diagnosspecifika nätverksgrupper för sjuksköterskor i vilka frågor lyfts som har bäring på kontaktsjuksköterskerollen, 
till exempel aktiv överlämning, Min vårdplan, cancerrehabilitering och palliativ vård.
På sjukvårdsregional nivå har erbjudande om KSSK och MVP följts upp, bland annat via data från kvalitetsregistren. Via kvalitetsregistren har 
också patientrapporterade mått (PROM och PREM) samlats in och kunnat används i utvecklingsarbeten på kliniknivå (PREM) och för en ökad 
patientmedverkan under själv vårdmötet (PROM).
RCC UÖ har även jobbat aktivt med patientmedverkan i vårdens utveckling. Patient- och närståendemedverkan genomsyrar mycket av RCCs 
arbete och utöver patient- och närståenderådet (PNR) finns de framförallt med i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna, de nationella 
vårdprogramgrupperna och sjuksköterskenätverken. RCC UÖ har fortsatt följa upp uppdragen för patient- och närståendeföreträdarna, bland 
annat för att möjliggöra utveckling av patientsamverkansarbetet. Under våren sattes ett nytt patient- och närståenderåd samman och i 
september anordnades en utbildningsdag för alla patient- och närståendeföreträdare. 
RCC UÖ har avsatt resurser i form av två koordinatorer för arbetet.

5i. bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation:
RCC UÖ stöttar fortsatt Nätverket för forskningssjuksköterskor för samordning av kliniska prövningar inom cancerområdet så att fler patienter 
i Uppsala-Örebroregionen ska kunna erbjudas deltagande i kliniska cancerstudier.

RCC deltar i nära samarbete med Regionalt Biobankscentrum (RBC) Uppsala Örebro och den sjukvårdsregionala noden Forum Uppsala 
Örebro (FUÖ) rörande vävnadsprov för forskning.

RCC UÖ deltar i det nationella arbetet med att upprätthålla web-siten ”Cancerstudier i Sverige” så att sjukvårdspersonal och patienter lätt 
åtkomligt ska kunna se var kliniska studier bedrivs och hitta kontaktuppgifter till ansvariga för dessa.

RCC tillhandahåller en studieservice som under 2019 har förmedlat information om 14 kliniska studier som sjukvården i UÖ-regionen har 
kunnat ansluta sig till.

RCC har under 2019 stöttat RBC med införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning i sex av sjukvårdsregionens regioner.

RCC har avsatt resurser bland annat i form av koordinator som arbetat med ovanstående
aktiviteter på deltid.

Information om forskningsstöd har under 2019 införts på RCC U-Ö:s webbplats. Där erbjuds möjlighet till riktat stöd till läkarstudenter i 
Uppsala och Örebro som utför specialarbeten som baserar sig på kvalitetsregisterdata.

5j. en stärkt cancervård för barn och unga:
Som en del i den statliga satsningen kring barncancer har RCC UÖ deltagit i framtagandet av en sjukvårdsregional rapport innehållande en 
nulägesanalys av barncancervården, bland annat kring kompetensförsörjning, långtidsuppföljning och övergång till vuxenvården. 
RCC UÖ har gett fortsatt stöd till den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för barncancer och deltagit i utvecklingen av kvalitetsregister 
för barncancer på IT-plattformen INCA.
RCC UÖ har avsatt resurser i form av koordinator och systemutvecklare för arbetet.



Sida 10 

6. Redogör för hur det regionala cancercentrumet samverkat med andra aktörer.
RCC Uppsala Örebro samverkar med övriga RCCn via RCC i Samverkan. Samverkan sker även med våra ingående regioner via RCC 
Styrgrupp som under året även blivit RPO cancer. Inom sjukvårdsregionen sker samverkan med RPOn inom kunskapsstyrningen som delvis 
delar vårt uppdrag, det sjukvårdsregionala Utvecklings- och kompetensförsörjningsrådet samt för cancerområdet relevanta 
verksamhetschefsgrupperingar. RCC Uppsala Örebro försöker genom samverkan med dessa grupperingar säkerställa att arbetet genomförs på 
bästa sätt utifrån förutsättningarna som finns i vår sjukvårdsregion.

Sida 11 

Synpunkter på statsbidraget 

7. Utifrån era erfarenheter som bidragsmottagare, ange eventuella synpunkter på statsbidraget eller 
förslag på hur statsbidraget skulle kunna fungera bättre.

En förbättring är att skapa möjlighet att föra över en del av statsbidraget över årsskiftet, vilket skulle skapa ökad flexibilitet när projekt kan 
startas upp. Som det är nu måste hela årets arbete påbörjas i januari. 

Sida 12 

Ange eventuella övriga dokument som ni bifogar återrapporteringen.
Dokument 1: Verksamhetsberättelse 2019

Dokument 2:
Dokument 3:



Sida 13 

Kontrollera era svar

Nu har du besvarat alla frågor i formuläret, för att kontrollera svaren, klicka här.

För att eventuellt korrigera svaren klicka på "Tillbaka" eller klicka på länken i e-postbrevet.

Skicka in återrapporteringen

Klicka på "Skicka in återrapporteringen" för att skicka in era svar elektroniskt. På nästa sida finns möjlighet 
att skriva ut formuläret så att behörig företrädare kan underteckna det.

Formuläret ska skrivas ut i sin helhet, undertecknas av behörig företrädare och därefter skickas i original till 
Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm.

Underskrift

Behörig företrädare för organisationen intygar härmed att uppgifterna som lämnats i denna 
återrapportering av statsbidrag till fortsatt arbete med regionala cancercentrum är riktiga.

Organisation: RCC Uppsala ÖrebroSamverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Befattning: .................................................................................................

Ort och datum: ..........................................................................................

Underskrift: ...............................................................................................

Namnförtydligande: ..................................................................................
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Aktivitetsplan 
Verksamhetsberättelse 

 

 Datum  
  

 

 

1. Verksamhet 
 

Gruppens huvuduppgifter har varit att: 

• Organisera och samordna resultaten från uppföljningarna enligt § 12 i avtalet om 

vård vid universitetssjukhus, bilaga två till Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion 2016–2019. 

• Ansvara för att årligen ta fram en regional prislista. 

• Att vara behjälplig i tolkningsfrågor kring vårdavtalets tillämpning. 

 

Inför 2020 har uppdraget förändrats och den regionala vårdavtalsgruppen kommer 

att fokusera på: 

• Framtagande av förslag till vårdavtal inkl. ersättningsmodell 

• Tolkning och tillämpning av vårdavtalet  

• Uppföljning av vårdavtalet exkl. ekonomi och produktion 

 

Arbetet med ersättningsmodell och regionala prislistan kommer att hanteras av 

ekonomidirektörsgruppen. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
 

Gruppen har träffats nio gånger utifrån årshjulet och varvat mellan fysiska och 

digitala möten. Arbetsuppgifter har delats ut och beretts i mindre grupper då det 

varit nödvändigt. Minnesanteckningar skrivs vid varje möte och finns 

publicerade i biblioteket. Till vårdavtalsgruppen har även 

ekonomimodellsgruppen, prislistegruppen och klassificeringsgrupp varit knutna. 

Dessa har arbetat utefter framtagna uppdrag och rapporterat till 

vårdavtalsgruppen. De aktuella representanterna i de olika grupperna finns 

presenterade på hemsidan.  

2.2 Medlemmar 
 

Regionala vårdavtalsgruppen består av nio medlemmar och har representerats av 

kontaktpersonerna i avtalet om vård vid universitetssjukhus. 

Lars Johansson 

Johan Welander 

Maria Pettersson 

Robert Arktell 

Björn Larsson 

Caroline Westlund 

Per-Otto Olsson 

Roger Ärleskog 

Christer Lundqvist 

  

 

Dalarna 

Gävleborg 

Sörmland 

Akademiska 

Uppsala 

Värmland 

Västmanland 

Västmanland 

Örebro/Sjukhuset 
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3. Aktiviteter under året som varit 

 

• Ekonomimodellsgruppen har tagit fram underlag till beslut för 

abonnemangsbelopp 2019 och poängpris för 2020 samt genomfört uppföljning 

av ersättningsmodellen enligt appendix 1.  

• Prislistegruppen har tagit fram underlag för beslut gällande prislistedirektiv och 

regionala prislistor. 

• Klassificeringsgruppen har tolkat och lämnat rekommendation på kodning och 

fakturering i specifika frågor. 

• Gemensamt uppföljningsmöte ledningsnivå genomfördes i Örebro 21 mars. 

• Under hösten var det fokus på att arbeta fram ett förslag på nytt vårdavtal. 

• Hanterat de tolkningsfrågor som uppstått under året. 

• Framtagande av förslag för nya uppdrag och grupperingar som stämmer överens 

med den nya samverkansorganisationen.  

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
 

• Fortsätta framtagandet av förslag nytt vårdavtal. 

• Genomföra och utveckla gemensamt uppföljningsmöte på ledningsnivå. 

• Genomföra och utveckla enskilda uppföljningsmöten. 

• Utveckla samarbetet med klassifikationsgruppen. 

• Gemensam träff och nätverkande för fakturagranskare. 

• Påbörja arbete med implementering av nytt vårdavtal. 

5. Mål och tidsplan 
 

• Uppföljningsmöte ledningsnivå genomförs Vt-2020  

• Förslag nytt vårdavtal ska vara klart att lämna till ledningsgruppen Vt-2020 

• Enskilda uppföljningsmöten genomförs Ht-2020 

• Samarbete klassifikationsgruppen för Ht-2020 

• Gemensam träff och nätverkande för fakturagranskare Ht -2020 

• Gemensamt material för implementering av nytt vårdavtal framtaget Ht-2020 

6. Övrigt 



 

 

Verksamhetschefsgrupper – Aktivitetsplaner 2020 

Grupp Inlämnad Avslutade aktiviteter Kommande/ pågående aktiviteter Tidplan Kommentarer/övrigt 
Anestesi och intensivvård X Kartläggning behov av anestesi/IVA-

specialistsjuksköterskor 5 år framåt 
1. Specialistsjuksköterskeutbildningen 
2. Barnanestesi och barnintensivvård 
3. Arbeta för en definition av begreppet 

intermediär vård 

1. Strategier för att möta 
behovet – okt-2020 

2. Samordning av 
utbildningsinsatser 

3. Löpande 

 

Barnsjukvård X  1. Öka övriga läkargruppers 
fortbildningsmöjligheter via Webbinarier 

2. Diskutera behov och möjligheten att utöka 
länsklinikernas digitala neonatala bakjoursstöd 

3. Identifiera en ny lösning för sjukvårdsregionen 
i samarbete med vårdprocessgruppen inom 
RCC. Utöver en ny app förvaltning undersöks 
möjligheten till en nationell lösning via 1177.   

4. Sjukvårdsregionala utbildningsaktiviteter 
5. Registerjämförelser 

Tidplan sätts i maj 2020. Utveckla formerna för den 
inomregionala utbildningen. Stor 
efterfrågan finns ex. på falldiskussioner 
med tertiärenheternas specialister.  
 
Studierektor i neonatologi 10 % ska 
tillsättas 

Dermato-venerologi/Hud X  1. Diskussion om nya behandlingar (biologiska 
behandlingar för atopiskt eksem, JAK-
hämmare för andra diagnoser) 

2. Diskussioner om implementering av nationella 
riktlinjer 

3. Diskussioner kring hyperhidrosbehandlingar, 
tumörflöden 

4. Kompetensförsörjning 

  

Funktionshinder/Habilitering   1. Samverkan kring prioritering. 
2.  Identifiera områden där utökat samarbete leder 

till goda och jämlika insatser. 
3.  Implementera nya arbetssättet gentemot 

Samverkansnämnden och Chefsgrupp 
Funktionshinder 

4. Stödja chefsnätverkens arbete. 

 Gruppen är tillika Sjukvårdsregional 
arbetsgrupp habilitering, syn, hörsel 
och tolk 
Arbetssätt utvecklas under året. 

Geriatrik X  1. Kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling 

  

Infektionssjukvård X  1. kunskapsutbyte mellan regionerna i syfte att 
optimera möjligheterna till ett effektivt 
utnyttjande av befintliga vårdresurser 

  

Internmedicin X  1. Se över möjligheten att ha en gemensam 
bakjoursutbildning både avseende den 

1. 2020  



 
medicinska kompetensen men även det 
administrativa och juridiska ansvaret.  

Kardiologi X  1. Regiondagar 
2. Jämförande av kvalitetsutfall 

  

Kirurgi X  1. Gemensam produktionsplanering 
2. Områden för samverkan 
3. Benign kirurgi 
4. Inventering av egna behov 

  

Kvinnosjukvård X  1. Införande av nationella riktlinjer förlängd 
graviditet 

2. Införande av fetalt Rh- D profylax 
3. Nivåstrukturering endometriosvård 
4. Kompetensöverföring/kunskapsspridning 

inom: Fostermedicin, Gyn- cancervård, 
Mödrahälsovård, Reproduktionsmedicin, 
Förlossningsvård 

5. Kompetensförsörjning – Bredda VFU-platser 
för barnmorskeutbildning 

6. Samarbete inom ST-utbildning 

  

Laboratoriemedicin X • Gemensam temadag gällande 
MDR och IVDR tillsammans 
med Läkemedelsverket 

• Utbildning i manuell hematologi 
för biomedicinska analytiker 

• Gemensamma ST-utbildningar 
• Temadag för kemister/ingenjörer 
• Utredning val av IT-system för 

elektroniska remisser och svar 
mellan laboratorier  

1. Gemensam temadag angående MDR och IVDR 
tillsammans med IVO  

2. Införande av IT-system för elektroniska 
remisser och svar mellan laboratorier  

3. Kartläggning av de största volymerna kemi-
analyser som skickas utanför våra laboratorier  

4. Gemensamma fortbildningsdagar för 
biomedicinska analytiker  

5. Gemensamma ST-utbildningar  
6. Arbete med införande av gemensamt kodverk, 

NPU 
7. Översyn gällande möjlighet till harmonisering 

av prislistor inom regionen  

Löpande under året  

Neurologi X  1. Remissförfarande vid regionvård 
2. Trombektomicenter 
3. Specialistsjuksköterskor inom stroke och 

neurologi 
4. Nivåstrukturering avancerad Parkinsonvård 

Bestäms under våren 2020  

Onkologi X Utbildningsdagar för ST-läkare 1. ST-undervisning 
2. Bemanningsfrågor 

1. Planeras vår och höst 
2. Löpande 

 

Ortopedi X  1. Bestämma vilka aktivitetsförslag (från RPO) 
som ska jobbas med. 

2. Gemensamt produktionsplaneringsverktyg och 
implementering Klart med planering och 

1. Maj 2020 
2. Klart med planering 

hösten 2020 och ev start 
av testperiod därefter 

 



 
eventuell start av testperiod under hösten 
2020.  

3. Samverkan kring kompetensförsörjning och 
utbildning. Etablera kommunikation mellan 
regionerna 

3. Beslut under hösten 
2020 och ev 
implementering årskiftet 
2020/2021 

Psykiatri X  1. Ökat samarbete slutenvårdbarn och unga 
2. Ökat samarbete slutenvård rättspsykiatri 
3. Implementering av beslutade vård- och 

insatsprogram 
4. Stödja uppstart av LPO i samtliga regioner 
5. Samordning av arbetet kring Metis kansli 
6. Struktur och ev ansökningar för 

högspecialiserad vård inom psykiatriska 
diagnoser 

7. Produktions- och kapacitetsplanering 
8. Kompetensförsörjning 
9. Samarbete kring suicidprevention 

1. 2020 
2. Hösten 2020 
3. 2020 
4. 2020 
5. 2020 
6. 2020 
7. Hösten 2020 
8. 2020 
9. 2020 

 

Radiologi      
Rehabiliteringsmedicin      
Reumatologi      
Urologi X  1. Färre patienter ska skickas utomläns för 

operation jmf med 2018 och 2019 
1. 2020 Partnerskap inleds mellan Region 

Dalarna och Region Västmanland 
Ögon      
Öron-, näs och halssjukvård      
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1. Verksamhet 
Regionalt utbildnings- och kompetensråd (RUR) är underställd 
Samverkansnämndens Ledningsgrupp och består av medlemmar från 
sjukvårdsregionens sju regioner. Syftet med RUR är att genom samverkan om och 
samordning av kompetensutveckling inom vårdyrkens högskoleutbildningar 
främja sjukvårdsregionens kompetensförsörjning. Det innebär att:  
- vara ett forum för kompetensutvecklingsfrågor inom sjukvårdsregionen, 
- identifiera områden där det finns samsyn mellan regionerna kring angelägna 
behov av utveckling av utbildningarna inom hälso- och sjukvård, 
- utifrån identifierade områden driva förändringar i kontakter med 
utbildningsanordnarna inom sjukvårdsregionen alternativt gentemot 
nationella/centrala aktörer, 
- verka för att regionerna inom sjukvårdsregionen samordnar sig inför 
avtalstecknande med universitet/högskolor/annan utbildningsanordnare, 
- vid behov föreslå sjukvårdsregionalt agerande, 
- fortlöpande svara för erfarenhetsutbyte i kompetensutvecklingsfrågor mellan 
regionerna. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
RUR 190130  
Nationellt råd för dimensionering av högskoleutbildningar inom vårdområdet – 
status, VFU i andra län än hemlänet – utmaningar/möjligheter, klipp, remiss om 
specialistsjuksköterskeutbildningen, bastjänstgöring för läkare, 
tandhygienistutbildning – status, arbetsterapeututbildning, 
röntgensjuksköterskeutbildning, specialistinriktning för legitimerade kuratorer, 
uppdragsutbildning – omfattning, rekrytering och anställning av underläkare.  
RUR 090319  
Röntgensjuksköterskeutbildning, statistik till samverkansnämnden, bastjänstgöring 
för läkare, kvalitet i vuxenutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, 
legitimerade kuratorer – status, avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS), 
samverkansnämndens organisation och RUR. 
RUR 190619  
Gemensamt svar på remiss av slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(SOU 2019:20) – nytt uppdrag, legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, 
arbetsterapeututbildning vid UU, samverkansmöte med lärosäten hösten 2019.  
RUR 190903  
Gemensamt svar på remiss av slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(SOU 2019:20) – lärdomar, samverkansnämndens organisation och RUR – status, 
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förberedelser samverkansmöte med lärosäten, kliniska adjunkter – 
ersättningsfråga, studenter – ordningsregler, kuratorer – status.  
RUR 191017  
Förberedelser samverkansmöte med lärosäten, statistik bristyrken, information – 
kompetensförsörjning i RCCs cancerplan, färre sökande till PTP-tjänster, särskilt 
urval till specialistsjuksköterskeprogrammen, kliniska adjunkter – finansiering, 
utbildningskontrakt – status, kontaktsjuksköterskor.  
RUR 191218  
Återkoppling Samverkansnämnd i Västerås 191206, mötesdatum 2020, utkast 
RURs delar i Samverkansnämndens verksamhetsplan 2019, ordförande RUR 
2020, BMA-utbildning, legitimation kuratorer – status.  
RUR och HR-direktörerna 190510 (Örebro)  
Dialog om HR-direktörernas och RURs framtida roll i sjukvårdsregionen.  
RUR och lärosäten 191112 (Västerås)  
Årligt samverkansmöte med lärosäten inom sjukvårdsregionen. Dialog om 
gemensamma utmaningar, förändringar i utbildningsutbud, dimensionering av 
utbildningsutbud utifrån hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov samt 
förslaget från UKÄ och Socialstyrelsen om inrättande av ett nationellt råd för 
samverkan mellan sjukvårdshuvudmän och lärosäten.  
RUR och Samverkansnämnden 191206 (Västerås)  
Dialog om utmaningar inom sjukvårdsregionens kompetensförsörjning generellt 
och kompetensutveckling specifikt samt RURs roll inom 
kompetensutveckling/utbildning inom vårdyrkenas högskoleutbildningar.  

2.2 Medlemmar 
Eva Lindqvist Österberg, Region Värmland 
Ingrid Persson, Region Uppsala 
Jens Kandén, Region Gävleborg (ordförande) 
Jonas Lostelius (Lisa Solimani tf våren 2020), Region Västmanland 
Maria Åkesson, Region Örebro Län 
Minna Juntunen, Region Dalarna 
Ulrika Hedsand, Region Sörmland 

3. Aktiviteter under året som varit 

Årligt samverkansmöte med lärosäten av inom sjukvårdsregionen om 
dimensionering av vårdyrkens högskoleutbildningar. 
Statistiksammanställning bristyrken inom sjukvårdsregionen. 
Statistiksammanställning utbildningsutbud inom sjukvårdsregionen.  
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Gemensamt svar på remiss av slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(SOU 2019:20).  
Dialog med HR-direktörernas om RURs framtida roll i sjukvårdsregionen. 
Dialog med Samverkansnämnden om utmaningar inom sjukvårdsregionens 
kompetensförsörjning.  
Dialogforum (RUR-möten) om dimensionering och kvalitet på kompetens och 
kompetensutveckling inom vårdens legitimationsyrken.  
Driva frågan om start av tandhygienistutbildning vid lärosäte inom 
sjukvårdsregionen.  

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
Årligt samverkansmöte med lärosäten av inom sjukvårdsregionen om 
dimensionering av vårdyrkens högskoleutbildningar.  
Statistiksammanställning bristyrken inom sjukvårdsregionen. 
Statistiksammanställning utbildningsutbud inom sjukvårdsregionen. 
Dialogforum (RUR-möten) om dimensionering och kvalitet på kompetens och 
kompetensutveckling inom vårdens högskoleutbildningar. Särskilt fokus på: 
∙ Biomedicinsk analytikerprogrammet – dimensionering och studieort.  
Dialogforum (RUR-möten) om dimensionering och kvalitet på kompetens och 
kompetensutveckling inom vårdens YH-utbildningar. Särskilt fokus på: 
∙ Specialistundersköterskeutbildningar – behov och utbud.  

Strategi för att bättre behålla nyfärdiga vårdpersonal i sjukvårdsregionen.  
Uppdragsutbildning till reguljär utbildning – kartläggning och förslag.  
Digital vård – nya krav på vårdens högskoleutbildningar.  
Dialog med HR-direktörernas om nationellt råd och sjukvårdsregionala råd för 
samverkan om kompetensförsörjningsfrågor – och RURs eventuella roll däri.  

5. Mål och tidsplan 
Tertial 1 (2020-01-01—2020-04-30) 
Dialog med HR-direktörernas om nationellt råd och sjukvårdsregionala råd för 
samverkan om kompetensförsörjningsfrågor – och RURs eventuella roll däri.  
Uppdragsutbildning till reguljär utbildning – kartläggning och förslag.  
Tertial 2 (2020-05-01—2020-08-31) 
Strategi för att bättre behålla nyfärdiga vårdpersonal i sjukvårdsregionen.  
Digital vård – nya krav på vårdens högskoleutbildningar.  
Statistiksammanställning bristyrken inom sjukvårdsregionen. 
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Statistiksammanställning utbildningsutbud inom sjukvårdsregionen. 
Tertial 3 (2020-09-01—2020-12-31) 
Årligt samverkansmöte med lärosäten av inom sjukvårdsregionen om 
dimensionering av vårdyrkens högskoleutbildningar.  
Dialogforum (RUR-möten) om dimensionering och kvalitet på kompetens och 
kompetensutveckling inom vårdens högskoleutbildningar. Särskilt fokus på: 
∙ Biomedicinsk analytikerprogrammet – dimensionering och studieort.  
Dialogforum (RUR-möten) om dimensionering och kvalitet på kompetens och 
kompetensutveckling inom vårdens YH-utbildningar. Särskilt fokus på: 
∙ Specialistundersköterskeutbildningar – behov och utbud.  

6. Övrigt 
Två faktorer kommer under 2020 möjligen påverka RURs uppdrag och plats i 
sjukvårdsregionens organisation. Det ena är förslaget från UKÄ och 
Socialstyrelsen om inrättande av ett nationellt råd för samverkan mellan 
sjukvårdshuvudmän och lärosäten samt motsvarande råd på sjukvårdsregional 
nivå. RUR kan rimligen fylla rollen som råd på sjukvårdsregional nivå. Men 
uppdraget måste formaliseras och delvis revideras. Det andra är HR-direktörernas 
inträde i sjukvårdsregionens organisation. Möjligen ska RUR organisatoriskt 
inordnas under HR-direktörsgruppen. Det kan vara naturligt då HR-direktörerna 
svarar för hela kompetensförsörjningen, och RURs uppdrag avseende 
kompetensutveckling/utbildning är en del inom kompetensförsörjningen. 
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1. Verksamhet 
Regionala upphandlingsgruppen är underställd Samverkansnämndens 
Ledningsgrupp och består av inköps-/upphandlingschefer från sjukvårdsregionens 
sju regioner och har till syfte att bidra till ett strategiskt, effektivt och kvalitativt 
inköpsarbete på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Gruppens huvuduppgift är att utveckla samverkan inom upphandlingsområdet 
mellan Uppsala-Örebroregionens regioner, samt att öka upphandlingskompetensen 
inom sjukvårdsregionen och synliggöra den samverkan som sker.  
  
Den regionala upphandlingsgruppen ska:   

• kontinuerligt analysera möjligheten till nya gemensamma 
upphandlingar  

• kontinuerligt analysera möjligheten till gemensamma arbetssätt såsom 
processer, metoder, och mallar.  

• vara ett forum för strategiskt, taktiskt och operativt informationsutbyte 
såsom verksamhetsutveckling, lagstiftning, kompetens, rekrytering, 
erfarenheter, specifika upphandlingar etc.  

• möjliggöra nätverkande för sina berörda medarbetare.  
• följa upp upphandlingar där samverkan skett. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
Regionala upphandlingsgruppen har haft fem möten under 2019 som både varit 
fysiska som digitala möten. 

2.2 Medlemmar 
Regionala upphandlingsgruppen består av inköpscheferna från respektive region 
samt upphandlingschefen för Varuförsörjningen. 

• Teemu Lehtimäki Inköpschef Region Sörmland-Västmanland   
(Ordförande) 

• Jonas Köping tf. Upphandlingschef Region Dalarna 
• Johan Welander Inköpschef Region Gävleborg 
• Markus Liljenroth Upphandlingschef Region Örebro län 
• Petter Karlsson Upphandlingschef Region Uppsala 
• Anders Östman Enhetschef Region Uppsala 
• Pia-Britt Hildebrand, Upphandlingschef Region Värmland 

3. Aktiviteter under året som varit 
Inköps- och upphandlingsorganisationerna i Regionala upphandlingsgruppen har 
ett antal ordinarie samarbetsområden. Dessa är:  

• Samarbeten kring gemensamma upphandlingar (olika ”klövrar”) 
beskrivs närmare nedan. 
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• Samordning kring det nationella nätverket LfU (Ledningsnätverket för 
regionernas upphandling) 

• Samarbete i nationella arbetet inom Hållbar upphandling  
  
Inom dessa områden finns särskilda aktivitets- och arbetsplaner.  
  
Förutom dessa samarbetsområden har regionala upphandlingsgruppen arbetat med 
nedanstående huvudaktiviteter:   

• Starta ett gemensamt utbildningspaket kring kategoristyrning.  
• Se över vårt arbetssätt kring samordnade upphandlingar i syfte att fånga 

avvikelser i tidigt skede samt för att kunna följa framdriften.  
• Kartlägga användning av nationella inköpscentraler (Skl-Kommentus 

och Kammarkollegiet). Vilka avtal används och varför?  
• Genomföra en Regionkonferens för all personal. Denna gång i Västerås 

den 22-23:e maj.  

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
Följande större upphandlingssamarbeten finns inom Uppsala-Örebroregionen:  

   
Benämning  Kommentar  Berörda regioner  

7-klövern  

Upphandling av hjälpmedel  
Upphandling av 
dosdispensering för 
öppenvård   

Dalarna, Gävleborg, 
Sörmland, Västmanland, 
Värmland, Uppsala, Örebro  

5-klövern  
Upphandling av förbruknings-
material till vården samt 
kontorsmaterial  

Dalarna, Sörmland, 
Västmanland, Uppsala, 
Örebro  

4-klövern  Upphandling av läkemedel  Dalarna, Gävleborg, 
Västmanland, Uppsala  

3-klövern  Upphandling av läkemedel  Sörmland, Värmland, Örebro  
  

Utöver ovanstående genomförs årligen även ett 10-tal mindre samarbeten 
mellan 2-3 regioner. Totalt finns ca 240 gemensamma upphandlingar/avtal som 
löpande förnyas genom upphandlingar i samverkan. 
 
Under 2020 kommer nedanstående aktiviteter att genomföras: 

• Samarbeten kring gemensamma upphandlingar (olika ”klövrar”) 
beskrivs närmare nedan. 

• Samordning kring det nationella nätverket LfU (Ledningsnätverket för 
regionernas upphandling). 

• Samarbete i nationella arbetet inom Hållbar upphandling. 
• Utvärdera och besluta om det gemensamma utbildningspaketet kring 

kategoristyrning. 
• Se över våra rutiner och information regionerna emellan i syfte att 

förbättra strukturer och samverkan i övrigt. 
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• Bestämma en kategori att fördjupa oss kring. Där vi kan fördjupa och 
bredda vårt samarbete och genomföra gemensamma 
kategoristyrningsaktiviteter. 

• Planera och besluta om genomförande av Regionkonferens 2021. 

5. Mål och tidsplan 
Löpande aktiviteter under 2020 

• Samarbeten kring gemensamma upphandlingar (olika ”klövrar”) 
beskrivs närmare nedan. 

• Samordning kring det nationella nätverket LfU (Ledningsnätverket för 
regionernas upphandling) 

• Samarbete i nationella arbetet inom Hållbar upphandling  
 
Tidsatta aktiviteter 2020 

• Utvärdera och besluta om det gemensamma utbildningspaketet kring 
kategoristyrning    Kvartal 1 
 

• Se över våra rutiner och information regionerna emellan i syfte att 
förbättra strukturer och samverkan i övrigt  Kvartal 2 

 
• Bestämma en kategori att fördjupa oss kring. Där vi kan fördjupa och 

bredda vårt samarbete och genomföra gemensamma 
kategoristyrningsaktiviteter.   Pågående 

 
• Planera och besluta om genomförande av Regionkonferens 2021.

     Kvartal 2 

6. Övrigt 
Under 2020 kommer ingen Regionkonferens för all personal att genomföras på 
grund av det ekonomiska läget. 
 
Ny ordförande och vice ordförande för 2020 är Markus Liljenroth Region Örebro 
län och Johan Welander Region Gävleborg. 
 
 
 
 
Bilaga 1 – Genomförda upphandlingar 2019 
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Bilaga 1 – Genomförda upphandlingar 2019 
 

Benämning Berörda regioner 
Apap autobilevel, asv, 
masker Dalarna, Sörmland, Västmanland, Värmland, Örebro 

DOS Öppenvård 
(direktupphandling) 

Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Dynor Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

FMU försäkringsmedicinska 
utredningar 

Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Hörseltekniska hjälpmedel Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Kontaktlinser Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Luftfilter med tillbehör Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Läkemedel 4-klövern Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala 
Läkemedel på rekvisition 
(exkl. infliximab) 3-klövern Sörmland, Värmland, Örebro 

Läkemedel på rekvisition 
(Kompletterande) 3-klövern Sörmland, Värmland, Örebro 

Manuella rullstolar 
Aktivrullstol 

Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Pensionsadministration Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Rullstolar A1 B1 B2 Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Rullstolar B3 B4 Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Rullstolar C1 C2 C3 B5 Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Rullstolar tillbehör och 
reservdelar Bora 

Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Stimulatorer för 
smärtlindring (TENS) 

Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 
Uppsala, Örebro 

Tandtekniska tjänster Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala 
Totalkonversation Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Värmland, 

Uppsala, Örebro 
Upphandlingskonsulter Sörmland, Västmanland, Gävleborg, Värmland, Örebro 
Vaccin 4-klövern Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala 
Vaccin 3-klövern Sörmland, Värmland, Örebro 

 
Utöver ovanstående har Varuförsörjningen genomfört 18st upphandlingar gällande 
förbrukningsmaterial. 
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1. Verksamhet 
Informationssäkerhetsgruppen består av medlemmar från sjukvårdsregionens sju 
regioner. Gruppens huvuduppgift är att utveckla samarbetet inom 
informationssäkerhetsområdet, öka kompetensen inom området och synliggöra det 
samarbete som sker.  
 
Eftersom frågor kring personlig integritet och dataskydd fått ökad aktualitet ingår även 
regionernas dataskyddsombud och jurister i arbetsgruppen. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
Verksamhetsåret 2018 har gruppen träffats tre gånger. Utöver detta har 
avstämningar och Skype-möten skett mellan enskilda medlemmar i gruppen. 
Fokus på det gemensamma arbetet har fortsatt varit Dataskyddsförordningen och 
lagstiftningen kring NIS-direktivet. I båda fallen har diskussionerna koncentrerats 
kring tillämpning och framväxande praxis. Samverkan har fortsatt kring 
personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med externa leverantörer av tjänster. 
 
Vård och omsorg samt i något fall kollektivtrafik är samhällsviktig verksamhet i 
regionerna som i allt högre grad är beroende av information för att fungera. Vi ser 
flera exempel på där minsta störning i informationshanteringen leder till att 
verksamhet stoppas, att patienter skickas hem, operationer ställs in etc. 

 

2.2 Medlemmar 
Medlemmar under året har varit följande: 
 
Annakarin Brusquini, Region Dalarna 
Carl Gudmundsson, Region Dalarna 
Andreas Bäckström, Region Gävleborg 
Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg 
Jonas Jensen, Region Sörmland 
Annika Bengtsson, Region Uppsala 
Thomas Kristoffersson, Region Uppsala 
Monica Ask, Region Värmland 
Henrik Landtmanson, Region Värmland 
Joakim Bengtzon, Region Värmland 
Patrik Östman, Region Dalarna 
Åsa Ternström, Region Västmanland 
Michael Patriksson, Region Västmanland, ordförande 
Catarina Ericson, Region Örebro län  
Mikael Ericsson, Region Örebro län 
Sofia Öhrman, Region Örebro län 
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3. Aktiviteter under året som varit 

3.1 Dataskyddsreglering 
Ett konstruktivt och nära samarbete har skett för att möta kraven från 
Dataskyddsförordningen på ett gemensamt och bra sätt. Främst har det praktiska 
arbetet handlat om: 
• Gemensam handläggning och hänvisning till varandras diskussioner med 

leverantörer kring personuppgiftsbiträdesavtal. 
• Samsyn kring tolkning av förordningens innebörd i specifika och generella fall 

som resulterar i gemensamt förhållningssätt, t.ex. vad avser förordningens krav 
på konsekvensbedömningar.  

• Diskussion, råd och stöd mellan regioner och landsting för att uppnå en bra 
gemensam nivå.  

 

3.2 Molntjänster 
eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 myndigheter och 
SKR. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för 
privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett 
effektivt sätt.  
 
Hösten 2018 kom eSam:s juridiska expertgrupp med ett rättsligt uttalande om 
molntjänster som i korthet går ut på att om sekretessreglerade uppgifter görs 
tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd av ägarförhållanden eller 
annars är bunden av regler i ett annat land, enligt vilka tjänsteleverantören kan bli 
skyldig att överlämna information utan att internationell rättshjälp anlitats eller 
annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt, får uppgifterna anses vara röjda.  
 
Uttalandet fick stor uppmärksamhet och utgjorde på sätt och vis ett stopp för den 
strävan att nyttja molntjänster även för sekretessbelagd information från t.ex. 
Microsoft, Amazon och Google som funnits sedan flera år. Trots nya uttalanden 
och även kommentarer från SKR m.fl. kvarstår faktum att utländska myndigheter i 
vissa fall medges åtkomst till information i molntjänster. 
 
Problemen kring nyttjande av molntjänster har varit en återkommande punkt på 
agendan under år 2019.  

3.3 Lagstiftning kring NIS-direktivet 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem 
i hela unionen (”NIS-direktivet”) har införts i svens rätt genom lagen (2018:1174) 
om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.  
 
Lagstiftningen pekar inom våra verksamhetsområden ut hälso- och sjukvård samt 
transportsektorn som samhällsviktig och ställer krav på regioner att bedriva ett 
systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende de nätverk och 
informationssystem som används för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. 
Lagen medför även en skyldighet för regioner att utan onödigt dröjsmål rapportera 
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incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i de samhällsviktiga 
tjänsterna. 
 
Informationssäkerhetsgruppen har under 2019 övergripande diskuterat rutiner och 
förhållningssätt kopplat till NIS-direktivet. 

3.4 Övriga frågor 
Exempel på övriga frågor som diskuterats i gruppen är kamerabevakning, nya 
Säkerhetsskyddslagen, utbildning, informationssäkerhet vid upphandlingar/inköp 
samt Ineras projekt ”Säker digital kommunikation”. 

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
Frågan om nyttjande av molntjänster kommer fortsatt att vara aktuell. 
Informationssäkerhetsgruppen kommer fortsätta följa utvecklingen och försöka ta 
fram gemensamma riktlinjer på området. 
 
Gemensamma aktiviteter kommer att drivas inom ramen för NIS-direktivet under 
2020. 
 
Gruppen har initierat ett arbete med att ta fram rutiner för att kunna samarbeta vid 
incidenter. Detta kommer att fortsätta under 2020.  
 
Under 2019 trädde en ny Säkerhetsskyddslag ikraft. Informationssäkerhetsgruppen 
avser att utreda i vilka delar det kan finnas vinster i att ta fram gemensamma rutiner. 

5. Mål 
Liksom tidigare år är målsättningen med arbetet i Informationssäkerhetsgruppen att 
det som produceras i gruppen ska vara praktiskt användbart och medföra nytta i de 
enskilda regionerna.  

6. Övrigt 
Samarbetet i Informationssäkerhetsgruppen fungerar mycket bra. Vi har stor nytta 
främst i kontakter med leverantörer när vi kommer med gemensamma lösningar och 
samsyn t.ex. när det gäller tolkning och mall för biträdesavtal.  
 
Diskussion om tolkning och olika infallsvinklar är oerhört viktigt när vi är så 
förhållandevis få i respektive region som på heltid arbetar med dessa frågor. 
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1. Verksamhet 
 

Kunskapsstyrningsgruppen är underställd samverkansnämndens ledningsgrupp 
och består av medlemmar från sjukvårdsregionens sju regioner. Den 
sjukvårdsregionala nivån utgör länk mellan nationell och lokal nivå och är därmed 
en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor. Kunskapsstyrningsgruppen är 
ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region. Gruppen samordnar 
det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder ärenden 
till samverkansnämndens ledningsgrupp. 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
 

Under året har den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsgruppen (KSG) i regel 
haft ett fysiskt möte per månad (uppehåll i juli). Utöver detta har gruppen haft 
Skypemöten månatligen inför beredningsgruppens möten. I augusti träffades 
gruppen under två dagar i Karlstad. Ordförande, vice ordförande samt samordnare 
planerar mötesagenda och kallelse. 
 
Två möten med representanter från kommunernas strukturer för kunskapsstyrning 
(NSK-S), kontaktpersoner för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och 
socialchefsnätverket har genomförts för att tillsammans diskutera och samverka 
kring gemensamma beröringspunkter. I några Regionala programområden (RPO) 
återfinns representanter från kommunal hälso - och sjukvård/ omsorg. Dessa är, 
psykisk hälsa, levnadsvanor, barn och ungdomars hälsa, primärvårdsrådet samt 
äldres hälsa (äldres hälsa startades dock upp jan 2020) 
 
I april genomfördes ett ”stormöte” med ledningsgruppen, KSG, 
sjukvårdsregionens representanter i nationella programområden (NPO) och 
samverkansgrupper (NSG) samt representanter för specialitetsråd, 
sjukvårdsregionala programområden (RPO) och sjukvårdsregionala 
samverkansgrupper (RSG). Under dagen tydliggjordes det sjukvårdsregionala 
arbetet för RPO och RSG. 
 
Två möten utifrån vårt värdskap (NPO: Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar, 
Äldres hälsa och Öron-, näsa- och halssjukdomar) har genomförts med NPO-
ordförande samt processledare där den sjukvårdsregionala samordnaren (tidigare 
värdskapskoordinator) är sammankallande.  
 
Samordnare för processledare utgör stöd och koordinerar arbetet för dessa, inte 
minst vid nyanställning.  

 
Medlemmarna i KSG ingår även i den nationella samverkansgruppen för 
kunskapsstyrning (NSK-R). Träffar sker ca två gånger/termin. Övriga kopplingar 
till nationell nivå är ledamot i NPO Psykisk hälsa, Beredningsgruppen till SKS, 
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NSG Metoder för kunskapsstöd, samt ingår i nätverk för sjukvårdsregionala 
samordnare. 
 
Gruppen har samordnat kunskapsstyrningsarbetet sjukvårdsregionalt, bl.a. genom 
fortsatt etablering av sjukvårdsregionala programområden (RPO) samt 
sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG) för att spegla den nationella nivån. 
KSG har även ansvarat för nomineringar till nationella programområden och 
samverkansgrupper samt varit involverad i arbetet med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp utifrån värdskapet för berörda NPO:er.  
 
Under 2020 kommer KSG fortsätta med fysiska mötet i regel en gång per månad 
och däremellan Skypemöten. Två möten med kommunrepresentanter är inplanerat 
under året.  Även som tidigare år planeras för ett så kallat ”Stormöte” under våren  
 

 

2.2 Medlemmar 
                      Gruppen leds av en ordförande som är utsedd av samverkansnämndens   
                      ledningsgrupp. Som stöd finns en vice ordförande samt en anställd samordnare  
                      på 80 %. I kunskapsstyrningsgruppen deltar en tjänsteman per region som  

är utsedd och har närhet till regionledningen och har ansvar att kommunicera 
med respektive lokal kunskapsstyrningsstruktur.  
 
Marianne Van Rooijen, Region Uppsala, ordförande 
Ylva Nilsagård, Region Örebro, vice ordförande 
Anna Eriksson, Region Gävleborg, samordnare 
Lena Burström, Region Västmanland, samordnare värdskap 
Per Söderberg, Region Dalarna 
Frida Andersson, Region Gävleborg 
Per-Olof Gustavsson, Region Sörmland 
Anna Frödin, Region Värmland 

3. Aktiviteter under året som varit 
 

- Projektet ”Etablering av system för kunskapsstyrning Uppsala/Örebro 
sjukvårdsregion” har övergått i utveckling och förvaltning. En slutrapport 
överlämnades till samverkansnämndens ledningsgrupp i slutet på september. 

 
- Ny samordnare och ny processledare för NPO akutvård har rekryterats. 
 
- Etablering av sjukvårdsregionala programområden samt sjukvårdsregionala 

samverkansgrupper fortsatte under året. KSG:s medlemmar har arbetat med 
detta operativt genom att närvara vid upptaktsmöten och leda Skypemöten. 
Dialog med exempelvis Regionalt Registercentrum och RCC för att nå en 
lösning hur Uppsala-Örebroregionen ska kunna erbjuda analysstöd till de NPO 
där vi har värdskap är pågående arbete. Förberedande dialog har skett med 
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HTA-rådets ordförande inför bildande av en NAG HTA. Samtliga RPO och 
RSG har en utsedd kontaktperson från KSG.  

 
- Samverkansnämndens ledningsgrupp beslutade att specialitetsråden skulle 

upphöra från oktober 2019.   
 

- Utifrån fjolårets projektplan har en workshop genomförts för att utreda behov 
av en sjukvårdsregional gruppering som speglar NSG Utveckling. Behov 
ansågs föreligga då en sådan grupp kan utgöra stöd för det sjukvårdsregionala 
och lokala implementeringsarbetet av personcentrerade, sammanhållna 
vårdförlopp samt bidra med utbildningsinsatser.  

 
- Beredning av nomineringsärende till nationella programområden och 

samverkansgrupper har skett enlig anmodan under året.  
 

- Jävsdeklarationer bedöms lokalt men undertecknas av ordförande. 
 

- Etablering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (tidigare 
standardiserade vårdförlopp) startades under hösten 2019.  För 
sjukvårdsregionens del har det inneburit att bemanna tre vårdförlopp med 
processledare samt ett vårdförlopp med ordförande. Sammanlagt har även 
totalt 13 ledamöter från sjukvårdsregionen deltagit i de 10 vårdförlopp som 
startades upp. Förslag för ekonomiska förutsättningar har lagts. 
 

- Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) för primärvården ingår som en del av 
det nationella systemet för kunskapsstyrning. Intensifierat arbete har skett 
under hösten för att färdigställa de rekommendationer som vi har ansvaret för i 
sjukvårdsregionen (Akuta tillstånd, allergi och överkänslighet, arbets- och 
miljömedicin, andningsvägar, habilitering och äldres hälsa). Arbetet har krävt 
regelbunden kontakt med den sjukvårdsregionala redaktören. 

 
- Rutin och överenskommelse för ersättning vid patient- och 

närståendemedverkan har tagits fram för den sjukvårdsregionala nivån (enligt 
den nationella modellen). 

 
- Rutin för dokumentation RPO/RSG samt aktivitetsplan RPO/RSG har 

upprättats och uppdragsbeskrivningarna har reviderats. 
 

- Årshjul för kunskapsstyrningsgruppens arbete är framtaget och en 
intressentanalys är genomförd för att säkerställa att det finns 
kommunikationsvägar och samarbeten med viktiga intressenter.  

 
- Sjukvårdsregionens representant i Styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet, 

Jan Grönlund, har regelbundet deltagit vid del av KSG:s möten under året. Två 
representanter är utsedda från LG att vara kontaktpersoner för KSG.  
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4. Aktiviteter för pågående/kommande år, mål och tidplan 
 
Under 2020 kommer ett stort fokusområde vara kommande personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp.  
 
Att även fortsätta spegla den nationella nivån sjukvårdsregionalt gällande 
samverkansgrupper. Under hösten 2019 identifierades behov av att bilda 
sjukvårdsregional samverkansgrupp – RSG stöd för utveckling. 
Likväl fortsatt spegling av de nationella programområden som startas upp under 
året.  
 
Fördjupat arbete att säkerställa stöd gällande uppföljning, analys samt utveckling 
för NPO där vi har värdskapet.  
 
Ny förvaltningsstruktur gällande kunskapsstöd NKK kommer att beslutas av SKS 
och utifrån denna kommer det sjukvårdsregionala arbetet anpassas under året.                  
 
En tydlig kommunikation med SVNs utsedda kontaktpersoner för 
kunskapsstyrning, Uppsala-Örebros representant i SKS samt kommunala 
företrädare är fortsatt högt prioriterat.  
 
I november 2020 hålls den Nationella Utvecklingskonferensen där ett fokus är 
kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningsgruppen har skickat in förslag på temat 
kunskapsstyrning i en sjukvårdsregional komplexitet, där vi planerar att arrangera 
en workshop tillsammans med representanter från kommunerna. 

                 
                  Nedan följer ett antal aktiviteter som ska ske under året: 

     RPO/RSG 
Mål 
Fortsatt stöd i utveckling av etablerade RPO och RSG 
Aktivitet 
Se över fördelningen av kontaktperson KSG till respektive RPO/RSG 
 
Sammanställning av inkomna aktivitetsplaner, även ta ställning till om 
utveckling av framtagen mall behöver revideras 
 
Avstämning med RPO/RSG ordförande gällande bl.a. aktivitetsplanen samt föra 
dialog med respektive RPO/RSG gällande sammansättning av ledamöter där 
behov finns. 
Tidplan 
Avstämning med RPO/RSG kommer att ske 2 ggr under året  
Sammanställning av inkomna aktivitetsplaner sker under våren 
Ev. revidering av aktivitetsplan klar under hösten 
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     Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
Mål 
Att stötta den nationella nivån i framtagandet av, och stötta lokalt i 
implementeringen av de vårdförlopp som tagits och tas fram  
Aktivitet 
Genom den nationella överenskommelsen mellan SKR och socialdepartementet 
erhåller sjukvårdsregionen 10 mkr 2020. Ta fram budget för den 
sjukvårdsregionala nivån. 
Processleda framtagandet av enskilda personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp utifrån värdskapet. Bidra med de resurser som finns 
sjukvårdsregionalt och regionalt inom kunskapsstyrningsorganisationen. 
Förbereda infrastruktur för hur implementering ska ske i samverkan med 
regionerna.  
(Se även särskilt framtagen aktivitetslista gällande vårdförloppen) 
Tidplan 
Budget klar i februari 
Kontinuerligt under året 

     Kommunikation 
Mål 
Utveckling av en sjukvårdsregional kommunikationsstrategi, anpassad till såväl 
nationell som regional nivå, med syfte att bidra till att uppnå målen med 
kunskapsstyrning 
Aktivitet 
Projektanställd kommunikatör kommer att arbeta både operativt och strategiskt 
inom systemet för kunskapsstyrning. Utifrån kommunikationsstrategin kommer 
bland annat kommunikationsplan och kommunikationssystem att tas fram i 
samklang med både nationella och sjukvårdsregionala riktlinjer och målbilder.  
 
Tidplan 
Sjukvårdsregional kommunikationsstrategi ska vara klar under Q1 

     Kommunikation 
Mål 
Ändamålsenlig webbsida inom kunskapsstyrningsområdet 
Aktivitet 
Fortsatt uppbyggnad av innehåll  
Tidplan 
Under våren 
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     Samverkan 
Mål 
 Utveckla och fördjupa samverkan med kommunerna inom sjukvårdsregionen 
Aktivitet 
Fortsatt samverkan med representanter från kommunernas strukturer för 
kunskapsstyrning (NSK-S)och kontaktpersoner för regionala samverkans- och 
stödstrukturer (RSS) Att KSG tillsammans med utsedda kommunrepresentanter 
planerar för gemensamma möten 2 ggr/år. Fortsätta dialoger kring de RPO/RSG 
där utsedda kommunrepresentanter finns, samt även i dialog ta ställning till om 
deltagande i fler grupperingar. 
 
Om inskickat bidrag till utvecklingskonferensen i november blir utvalt 
Fördjupad samverkan och planering med berörda kommunrepresentanter. 
 
Tidplan 
Kontinuerligt under året. Gemensamma möten mars och september/oktober 

 

     Uppdragsbeskrivningar/styrande dokument 
Mål 
Ändamålsenliga uppdragsbeskrivningar och andra styrande dokument 
Aktivitet 
Se över de uppdragsbeskrivningar och rutiner som finns inom 
kunskapsstyrningssystemet på den sjukvårdsregionala nivån. Vid behov upprätta 
nya uppdragsbeskrivningar och checklistor/rutiner. 
Tidplan 
Kontinuerligt under året 
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Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 
Utvecklingsgruppen koordinerar arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer inklusive regional 
uppföljning av frågor som Samverkansnämnden i Uppsala-Örebrosjukvårdssjukvårdsregion (SVN) 
beslutat.  
 
Arbetet består i att ur ett huvudmannaskapsperspektiv genomföra gapanalyser, arrangera 
sjukvårdsregionala kunskapsseminarier, ge förslag till sjukvårdsregionens uppfattning om riktlinjerna 
samt föreslå Samverkansnämnden rekommendationer och uppdrag i anslutning till beslut. Gruppen 
ansvarar också för de uppföljningsaktiviteter som kan bli aktuella och för motsvarande funktioner som 
avser Socialstyrelsens återkommande utvärderingar. 
 
Genom det nära samarbetet med projektledarna på Socialstyrelsen har utvecklingsgruppen dels 
möjlighet att tidigt få information om riktlinjearbetet och utvärderingarna av dessa, dels att informellt 
lämna synpunkter.  
 
Arbetet med nationella riktlinjer är ett arbete som hela tiden utvecklas i syfte att återge ett 
landstings/en regions lednings- och styrningsperspektiv. Det sker också en utveckling i arbetet 
tillsammans med verksamhetsföreträdare för att visa på ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
av rekommendationerna i riktlinjerna.  
 
Kunskapsseminarierna och det lokala förberedelsearbetet har blivit ett forum för informationsutbyte, 
diskussion och samverkan för förtroendevalda, verksamhetsföreträdare och tjänstemän som arbetar 
med strategiska frågor.  
 
I fråga om riktlinjernas spridning och planering av implementering anser utvecklingsgruppen att 
huvudmännen, landsting/regioner och kommuner, har ett ansvar för att genomföra 
kunskapsseminarier. Flera riktlinjer aktualiserar ett samarbete mellan kommuner och 
landsting/regioner. Landstingen/regionerna har ofta längre erfarenhet av kunskapsseminarier och 
kunskapsstyrning varför det är naturligt att landstingen/ regionerna samordnar samarbetet kring 
riktlinjerna. Utvecklingsgruppen har samverkat med berört specialitetsråd. 
 
Utvecklingsgruppen, regionerna, ska även fortsättningsvis ta ett aktivt ansvar, men i mycket nära 
samarbete med kommuner, alternativt regionförbund, vid riktlinjer som rör båda huvudmännen. 
 
 
Till sammanträdena har projektledare för aktuella riktlinjer respektive projektledare för nationella 
utvärderingar som Socialstyrelsen genomför bjudits in. 
 

• Utvärdering av astma /KOL utvärdering, Christina Broman.  
• Utvärdering av strokevården, Anastasia Simi Socialstyrelsen 
• Översyn nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Stefan Brene´ 

Socialstyrelsen 
• Utveckling av nationella riktlinjer och utvärderingar, Sofia von Malortie och Vera Gustavsson 

Socialstyrelsen 
• Nationella riktlinjers rapport för Stöd för styrning och ledning, Sofia von Malortie 

http://www.svnuppsalaorebro.se/
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• Kommunal hälso- och sjukvård nationella riktlinjer, Elisabeth Eidem. 
• Nationella riktlinjer tandvård, Sofia Orrskog 
• Översyn av nationella riktlinjer för vård av stroke, Johanna Kain. 
• Översyn av nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, Elisabeth Eidem. 
• Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Projektledare, Anders Berg 

 
 
Politiska viljeinriktningar (PVI) 
Underlag till politisk viljeinriktning har tagits fram för: 

• Vård vid endometrios 
• Vård vid epilepsi 
• Vård vid psoriasis 

 
 

Presentation av PVI på Samverkansnämndens möte  
• Vård vid endometrios 
• Vård vid epilepsi 
• Vård vid psoriasis 

 
 
Kunskapsstyrning 
Utvecklingsgruppens uppdrag har under året fokuserat på arbetet med etableringen av en 
sammanhållens struktur för kunskapsstyrning. 
 
Övrigt 
Utvecklingsgruppen har medverkat vid nomineringar av representanter till Socialstyrelsens arbete med 
nationella riktlinjer och högspecialiserade vården. 
 
Arbetet med implementeringsprocessen för nationella riktlinjer har fortsatt såväl på sjukvårdsregional 
nivå som på regionnivå. 
 
 
Sammanträden och arbetsformer 
 
Utvecklingsgruppen har haft nio sammanträden under året, varav två stycken har varit Skypemöten. 
 
Utvecklingsgruppens medlemmar 
 
Utvecklingsgruppen har under året fått fyra nya medlemmar och sex har slutat sitt uppdrag i gruppen. 
 
Lena Burström, Region Västmanland, ordförande 
Britt Ahl, Region Sörmland, sekreterare 
Annika Friberg, Region Örebro län 
Ylva Persson, Region Örebro län from dec 19 
Katrin Boström, Region Örebro län 

http://www.svnuppsalaorebro.se/
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Göran Karlström, Region Värmland tom okt 19 
Barbro Eråker, Region Värmland from nov 19 
Anna Boman Sörebo, Region Gävleborg tom mars 19 
Frida Andersson, Region Gävleborg from aug 19 
Karin Rolfsdotter Dahlberg, Region Västmanland  
Agneta Eklund, Region Uppsala län  
Jenny Gustafsson, Region Dalarna tom juni 19 
Bitte Kans, Region Dalarna  
 
 
 
Ordförande      Sekreterare 
Lena Burström    Britt Ahl 
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Mar 

RCC Uppsala Örebros 
organisation 

Ledning och uppföljning 

• På grund av långtidssjukskrivning har en tillförordnad enhetschef tillsatts 2019-09-01. 
Enhetschefen delar medarbetaransvaret med funktionschef för registerverksamheten.  
 

• Internt har RCC UÖ fortsatt det strukturerade arbetssättet när det gäller 
förbättringsarbete, för alla grupperingar. 

 

• Inför kommande generationsväxling i RCCs vårdprocesskoordinatorsgrupp har ett 
omställningsarbete påbörjats under året. Nya arbetssätt tillsammans med 
ersättningsrekryteringar kommer säkerställa att RCC även fortsatt kan leverera med 
hög kvalitet inom processområdet.   

 

• Under 2019 har RCC UÖ påbörjat en genomgång av de uppdrag som delas ut till 
vårdprocessgrupper, arbetsgrupper och nätverk i sjukvårdsregionen. Det arbetet 
kommer att färdigställas under 2020. 

 
• RCC UÖs vårdprocessgrupper och arbetsgrupper har levererat strukturerade 

verksamhetsberättelser med bilagda planer för 2020 års arbete. Tema för 2019 har varit 
multidisciplinära konferenser (MDK) och andra övergångar. Som stöd i arbetet har en 
MDK-enkät sammanställts, den har dels fungerat som underlag i vårdprocessgrupperna, 
dels som jämförelse med 2016 års MDK-enkät. 

 
• RCC UÖ har vid fyra tillfällen haft avstämningsmöten med SVN-ledningsgrupp. Vid ett 

tillfälle (27/9) har verksamhetschefen vid RCC UÖ rapporterat direkt till SVN. 
 

• RCC UÖ har under året stöttat regionerna med rapportering till Socialdepartementets 
uppföljning av arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Se utförlig rapportering 
av SVF-arbetet sida 9.  

 
• Beslut har under året fattats om att RCC Styrgrupp även ska fungera som RPO Cancersjukdomar i 

sjukvårdsregionen. Verksamhetschef vid RCC UÖ utgör RPO Cancersjukdomars ordförande. 
Dessutom finns personunion mellan RCC-styrgrupp och den övriga 
kunskapsstyrningsorganisationen genom Lena Burström, RCC-representant för Region 
Västmanland och koordinator inom sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsorganisation. 

 

• RCC UÖ arbetar utifrån uppsatta mål inom NPO Cancersjukdomar och samverkar med övriga 
NPO/RPO:er inom områden som är gränsöverskridande, bland annat Äldres hälsa och 
Levnadsvanor.  
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Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 

• RCC UÖ har följt upp att respektive region antagit Cancerplanen 2019-21 utifrån beslut i 
Samverkansnämnden 6/12 2018. 
 

• RCC UÖ har under året tagit fram en handlingsplan för den egna verksamheten kopplad till 
Cancerplanen 2019-21. RCC UÖ har även stöttat framtagandet av regionernas handlingsplaner 
kopplade till dokumentet. 
 

• RCC UÖ har under året deltagit i framtagande av ett nytt nationellt måldokument kopplat till den 
nationella cancerstrategin och den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med 
cancervården. Måldokumentet ska fungera som bas för kommande revidering av den 
sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancervården. 
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Patientmedverkan 

Patientmedverkan i vårdens utveckling 

• Patient- och närståendemedverkan genomsyrar mycket av RCCs arbete och utöver patient- och 
närståenderådet (PNR) finns de framförallt med i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna, de 
nationella vårdprogramgrupperna och sjuksköterskenätverken. Sedan hösten 2018 är ordförande 
för PNR adjungerad ledamot i RCC UÖs styrgrupp med förslags- och yttranderätt. 
 

• Under våren 2019 gick PNRs treåriga mandatperiod ut och ett nytt råd sattes samman, vilket hade 
sitt första möte 13 juni. Under året har fokus legat på att hitta passande arbetssätt. Min vårdplan, 
närståendefrågor och primärvården är områden som PNR anser som prioriterade och där man vill 
lägga fokus 2020. 
 

• Under året har kopplingen mellan PNR och patientsamverkan på lokal nivå stärkts. Detta genom 
att nya ledamöter i högre utsträckning än tidigare sitter med som patientföreträdare i de lokala 
cancerråden eller i lokala patient- och närståenderåd. Senaste året har även PNRs kopplingar 
nationellt stärkts. Genom den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, där RCC UÖ har 
ordförandeposten, träffas företrädare från alla landets sex PNR, bland annat för utbyte av goda 
idéer och arbetssätt. 
 

• RCC UÖ har fortsatt följa upp uppdragen för patient- och närståendeföreträdarna, dels för att 
säkra att uppdragen motsvarar deras egen uppfattning om vad de gick in i och dels för att RCC 
UÖ ska kunna utveckla patientsamverkansarbetet.  
 

• I september arrangerade RCC UÖ en utbildningsdag då tjugotvå patient- och 
närståendeföreträdare närvarade, av vilka majoriteten påbörjade sina uppdrag under 2019.  
 

• Patientsamverkansansvarig vid RCC UÖ har under året arbetat i en SKR-initierad grupp. 
Gruppens uppdrag har varit att ta fram en nationell policy för patientmedverkan inom de 
programområden som ingår i den Nationella kunskapsstyrningen. 
 

• Under 2019 har RCC UÖ initierat ett projekt för ökad lokal patientsamverkan. Tre eller flera 
patientföreningar per region har kunnat ansöka om medel för att gemensamt kunna erbjuda sin 
regions patienter och närstående en fysisk mötesplats och anordna aktiviteter som samtalsgrupper, 
föreläsningar, fysisk aktivitet och skapande verksamhet. Hittills har patientföreningar i tre regioner 
ansökt och beviljats ekonomiskt stöd om 100 000 kr under 2019; Dalarna, Gävleborg 
(Ljuspunkten) och Örebro (Livsgnistan). Satsningen fortsätter 2020. 

 
 
Patientmedverkan i den egna vården 

• RCC UÖ deltar i det nationella arbetet avseende stöd till och utvecklingen av patientrapporterade 
mått. Arbetet kopplas till kvalitetsregister inom cancervården samt till uppföljning av SVF. 
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Prevention och tidig diagnostik 

Primär cancerprevention 

• RCC UÖ har representation i den nationella arbetsgruppen för primärprevention. 
 

• Ansvarig för primärpreventionsområdet vid RCC UÖ har drivit cancerpreventionsfrågor i den 
sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention. Inför 2020 har ett samarbete initierats med 
Regionalt programområde för levnadsvanor. 

 
• Under 2019 har resultat av genomförd baslinjemätning av kvalitetsindikatorer inom 

cancerpreventionsområdet publicerats i en rapport innehållande såväl processmått som regionala 
resultat rörande nationella folkhälsomått.  
 

• Under 2019 har arbetsgruppen påbörjat en mindre revision av den sjukvårdsregionala 
cancerpreventionsplanen. Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2020. 

 
• RCC UÖ har 2019 fortsatt förvalta Cancerpreventionskalkylatorn. Under året har underlaget till 

kalkylatorn uppdaterats av Uppsala Universitet. Den reviderade kalkylatorn kommer att vara i 
funktion från och med våren 2020. 

 

Förebyggande insatser bland individer med cancer 

• Ett arbete med en systematisk översikt rörande den potentiella negativa effekten av 
alkoholkonsumtion på cancerbehandling planeras i samarbete med docent Antonis Valachis i 
Örebro. 

 

Sekundär cancerprevention; screening och tidig diagnostik 

Screening för bröstcancer 

• Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi har under året genomfört insamling och 
analys av utvalda kvalitetsparametrar. Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening är 
under framtagande, där vissa av de utvalda kvalitetsparametrarna kommer ingå. En första pilot har 
genomförts under 2019.  

Screening för livmoderhalscancer 

• Den sjukvårdsregionala gruppen för cervixcancerscreening har under året identifierat vilka delar av 
vårdprogrammet som ännu inte är implementerade i respektive region. HPV som primärscreening 
är nu infört i fem av sju regioner. Arbetet med implementeringen av övriga delar i vårdprogrammet 
fortgår. 
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• RCC UÖ gav 2018 ett tvåårigt finansiellt stöd till regionens genomförande av cellprovsveckan, en 
informationskampanj för att öka deltagandet i cellprovtagning. Återrapportering av givna insatser 
har skett under 2019. 

Screening för tjock- och ändtarmscancer 

• 2019 är sista året för inkludering till SCREESCO-studien (nationell studie av screening för 
koloncancer) därefter kommer studiedeltagarna att följas i upp till 15 år innan studien avslutas.   
 

• Kvalitetsregistret för koloskopi och kolorektalcancerscreening byggdes under 2018 av RCC 
Uppsala Örebro och lanserades för användare tidigt 2019. Under 2019 har kommunikation med 
administrations- och kallelsesystem för screening byggts upp. Registret ska möjliggöra uppföljning 
som ska leda till kontinuerligt förbättrade undersökningar och behandlingar för patienter 
remitterade för koloskopi oavsett om de är remitterade via screeningprogrammet eller inom 
sjukvården. RCC Stockholm-Gotland är nationellt ansvariga för registret. Registerhållare finns i 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Falun). 
 

• Sjukvårdsregionala gruppen för tarmcancerscreening har haft regelbundna telefonmöten med 
ordförande och respektive representant från varje region. Ordföranden för gruppen, som har 
finansierats på 25 procent från RCC UÖ, är sjukvårdsregionens representant i den nationella 
arbetsgruppen och är där aktiv i uppdraget att ta fram en nationell vidareutbildning för 
koloskopister i olika nivåer och med införandet av en nationell ackreditering. 

Tidig diagnostik av hudcancer 

• RCC UÖ har under året följt regionernas arbete med införandet av teledermatoskopi. Alla regioner 
utom Uppsala har antingen implementerat eller påbörjat arbetet med metoden.  
Representant från regionen (processledare för vårdprocessgruppen för malignt melanom) har 
deltagit i nationella möten och tagit fram underlag för hälsoekonomisk utvärdering av 
teledermatoskopi. RCC UÖ har i slutet av 2019 fått nationellt uppdrag att stödja utförandet av en 
hälsoekonomisk utvärdering, vilken kommer påbörjas under 2020. Den nationella gruppen har 
också beslutat att ta fram en webbutbildning i dermatoskopi via Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Tidig diagnostik av prostatacancer 

• Under hösten och vintern 2018 - 2019 genomfördes en förstudie kring läget av PSA-testning i 
sjukvårdsregionen. Studien utgör en faktabakgrund inför regionernas ställningstagande till att 
antingen införa organiserad prostatacancertestning eller att avvakta. RCC UÖ sammanfattade 
resultaten i en rapport till Socialdepartementet. Under våren 2019 genomfördes en workshop med 
representanter från sjukvårdsregionen där resultatet av förstudien presenterades. Vid mötet 
beslutades att tillsätta en sjukvårdsregional arbetsgrupp. RCC UÖ har tillsatt en projektledare för 
uppdraget från oktober 2019. Projektledaren är RCCs representant i den nationella arbetsgruppen.  
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Kunskapsstyrning inom RCC 

Vårdprocesser 

• Under 2019 har vårdprocessgrupperna i högre utsträckning än tidigare fokuserat på prevention, 
cancerrehabilitering och palliation. De diagnosövergripande områdena finns numera med i flertalet 
processkartor och frågorna belyses allt mer i gruppernas arbete.  
 

• För huvuddelen av vårdprocessgrupperna utgör analys och uppföljning av kvalitetsregisterdata en 
essentiell del i vårdprocessgruppernas förbättringsarbete. Vissa grupper, så som 
vårdprocessgrupperna för malignt melanom, CNS-tumörer och gynekologisk cancer, har haft svårt 
att fullgöra denna uppgift beroende på viss resursbrist. För 2020 ser läget ljusare ut. 
 

• Under våren 2019 har medarbetare på RCC UÖ tagit fram en enkät med syftet att studera hur 
deltagare vid de sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenserna (MDK) upplever att dessa 
fungerar och vad som behöver förbättras. Enkätresultatet (268 respondenter) har presenterats i 
respektive vårdprocessgrupp och arbete har initierats för att åtgärda de brister som uppdagats. 
 

• Under 2019 har de kliniker där processledarna varit anställda fått ersättning om 130 tkr för 20 
procents arbetstid. Beslutet går egentligen emot Samverkansnämndens tidigare fattade beslut om 
att den klinik som får processledare utsedda ska finansiera detta inom ramen för regionens egen 
ekonomi. RCC UÖ är väl medveten om regionernas ansträngda ekonomi och har därför valt att 
använda delar av RCCs statsbidrag för att stötta berörda kliniker med en del av kostnaden för den 
avsatta tiden.  
 

• RCC UÖ har under 2019 fortsatt ge stöd till flera vårdprocessgrupper för dialogmöten ute i 
regionerna. Syftet är att följa upp och driva på kvalitetsutvecklingsarbetet. Dialogmötena är ett bra 
sätt att över tid följa vårdprocessgruppernas arbete med den nationella cancerstrategin och att den 
sjukvårdsregionala cancerplanen får genomslag i sjukvården. 

 
• Under 2019 inleddes en särskild satsning kring barncancer i överenskommelsen mellan staten och 

SKR. Som en del i den satsningen har RCC UÖ deltagit i och finansierat framtagandet av en 
sjukvårdsregional rapport innehållande en nulägesanalys av barncancervården, bland annat kring 
kompetensförsörjning, långtidsuppföljning och övergång till vuxenvården. Rapporten som delgavs 
Socialdepartementet i november ligger till grund för fortsatta satsningar inom barncancerområdet 
2020. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) 

• Under 2019 har RCC UÖ fortsatt att stödja regionernas arbete med SVF, med fokus på 
kvalitetssäkring av kodning och registrering. RCC UÖ har avsatt resurs för arbetet motsvarande ca 
35% av en tjänst fördelat på två sjukvårdsregionala samordningsfunktioner. Arbetet har bland 
annat inneburit medverkan i kvalitetssäkring av kodvägledningar nationellt, stöd till de regionala 
SVF-ansvariga, videomöten för avstämning och erfarenhetsutbyte samt en fortlöpande mailkontakt 
för frågor och svar. Vidare har RCC UÖ samordnat inlämnandet av redovisningar till 
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Socialdepartementet. 
 

• SKL har finansierat en projektledare på 40% samt en projektdeltagare på 10% för den nationella 
arbetsgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data i Signedatabasen. Arbetet har inneburit 
framtagande av regionala tertialrapporter för beräkning av 2020-målet, underlag för regionernas 
rapporter för SVF-arbetet samt den nationella rapporten ”SVF – var står vi idag?”. 

Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 

• Vårdprocesskoordinator vid RCC UÖ är representant i den Nationella arbetsgruppen för 
kontaktsjuksköterskor. Fokus för gruppen under 2019 har varit att ta fram en ny nationell 
uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor och arbete med digitaliseringen av Min vårdplan på 
1177.se. RCC UÖ ansvarar för en sjukvårdsregional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor som 
under året har arbetat med att sprida den nationella uppdragsbeskrivningen lokalt, stöttat med 
införandet av Min vårdplan på 1177.se sjukvårdsregionalt och haft ett ökat samarbete med 
vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering.  
 

• RCC UÖ driver fortsatt diagnosspecifika nätverksgrupper för sjuksköterskor i vilka frågor lyfts 
som har koppling till cancerplanen och bäring på kontaktsjuksköterskerollen, till exempel aktiv 
överlämning, Min vårdplan, cancerrehabilitering och palliativ vård. 

 
• För att få ytterligare driv i arbetet med digitaliseringen av Min vårdplan har RCC UÖ under 2019 

haft projektledare anställd på halvtid. Min vårdplan på 1177.se erbjuds nu till de patienter som får 
cancerbesked om tjock- och ändtarmscancer i Region Sörmland och Region Värmland. För en 
jämlik vård tog RCC i samverkan under hösten beslut om att innehållet i Min vårdplan på 1177.se 
ska förvaltas nationellt, vilket innebar att det sjukvårdsregionala arbetet bromsade in något. Det 
finns nu nationella arbetsgrupper för cancerdiagnoserna tjock- och ändtarm, prostata, penis, bröst, 
gynekologisk, huvud- och hals, urinblåsa samt tumörer i centrala nervsystemet. Arbetsgrupperna 
består av vårdpersonal men även av patientföreträdare. Min vårdplan för dessa diagnoser förväntas 
vara färdiga att erbjudas patienter under 2020. Arbetet fortsätter sedan diagnos för diagnos. 
Uppsala-Örebro ligger i förhållande till andra sjukvårdsregioner långt framme och är väl 
förberedda när den nationella patientinformationen finns redo. I alla sju regioner finns 
införandestöd strukturerat och många av sjukvårdsregionens kontaktsjuksköterskor har under 2019 
fått utbildning kring innehåll, användning och funktion. 

Rehabilitering och psykosocialt stöd 

• Vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering har under 2019 haft en processledare på 20 procent 
där ersättning utgår till ansvarig klinik för den avsatta tiden. RCC UÖ har haft representation i 
nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering. 
 

• Vårdprocessgruppen har under året arbetat med genomförandet av GAP-analyser lokalt för att 
identifiera hur implementeringen av vårdprogrammet fortlöper. Gruppen har även fortsatt arbetat 
för att Hälsoskattningen ska införas vilket nu är genomfört i fem av sju regioner. Utöver det har 
gruppen arbetat tillsammans med representanter för bäckenprojektet med införandet av 
multidisciplinär konferens. 
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• Arbetsgruppen för barn som närstående har under året arrangerat en välbesökt inspirationsdag i 
Gävle. Alla regioner var representerade vid mötet vars syfte var att sprida kunskap och information 
om barn som närstående inom cancerområdet samt att nätverka över region- och 
professionsgränser.  
 

• Den särskilda satsningen från regeringen gällande bäckenrehabilitering vid cancer har fortsatt 
under 2019. RCC UÖ har under året avlönat en person motsvarande 20% för att delta i den 
nationella arbetsgruppen, vars fokus legat på att revidera den tidigare publicerade vägledningen 
inom området. Inom ramen för uppdraget har även föreläsningar i sjukvårdsregionen genomförts 
och stöd till det sjukvårdsregionala arbetet med implementering av multidisciplinär konferens 
givits. 
 

• Inom ramen för bäckenprojektet har RCC UÖ under 2019 erbjudit alla ingående regioner 
möjlighet att äska om 500 000 SEK mot uppvisande av projektplan som ligger i linje med den 
övergripande satsningens intentioner. Alla regioner i sjukvårdsregionen arbetar nu strukturerat med 
att implementera vägledningen och har även deltagit i en workshop under hösten med temat 
sjukvårdsregional multidisciplinär konferens inom bäckenrehabilitering efter cancer. 

Palliativ vård 

• Vårdprocessgruppen för palliativ vårds arbete har under 2019 letts av en processledare om 20%, 
vilket saknats sedan 2015. Det har gjort att RCC UÖ under året kunnat öka fokus på de palliativa 
frågorna och gruppen har bland annat anordnat en välbesökt regiondag på temat allmän palliativ 
vård och palliativ sedering och eutanasi. Under regiondagen diskuterades även hur personalen 
inom den palliativa vården ska orka med sitt krävande uppdrag. 

 

Register 

Regionalt tumörregister (RTR) 

• RCC UÖ ansvarar för regional cancerregistrering och statistik. Informationen används vid 
sammanställning av nationella cancerdata vid Socialstyrelsen och i epidemiologiska och kliniska 
studier. Under 2019 hanterade RCC UÖ mer än 20 000 canceranmälningar. Den årliga leveransen 
till Socialstyrelsen av nyanmälda cancerfall under 2018 skedde den 31 oktober 2019.  

 
• Antal inrapporterade cancerfall fortsätter att öka. Det avspeglar en förändrad befolkningsstruktur 

med en högre andel äldre i en växande befolkning. Inflödet av anmälningar påverkar 
arbetsbelastningen för RCC UÖs registeradministratörer. Under 2019 har 
registeradministratörsgruppen under en period varit underbemannad på grund av 
långtidssjukskrivningar och personalomsättning. Tre nya medarbetare rekryterades till gruppen, 

 
• Inrapportering till RTR baseras på anmälan från såväl klinik som patolog och har historiskt skett 

på papper. Övergång till elektroniska anmälningar har påbörjats, något som kommer att underlätta 
arbetet för inrapporterande kliniker, patologlaboratorier och registeradministratörer på RCC UÖ. 
Övergången till elektroniska lösningar i Uppsala-Örebroregionen har dock försvårats av att flera 
olika patologsystem används i sjukvårdsregionen. Hösten 2019 lanserade leverantören av 
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Sympathy©-systemet som används av fyra laboratorier (Uppsala, Karlstad, Gävle och Falun) en 
generisk lösning för elektronisk inrapportering. Startkostnaden för införande kommer efter beslut i 
styrgruppen att bekostas av RCC UÖ. Respektive patologlaboratorium ansvarar för beställning 
mot leverantören Tieto samt de lokala, tekniska anpassningar som krävs. Införandet kommer att 
ske under 2020. 
 

• Ett tidigare datavalideringsarbete lett från RCC UÖ har visat på underrapportering av lung-och 
pankreascancer. Tillgång till aktuell och tillförlitlig regional tumörstatistik är avgörande för korrekt 
uppföljning av cancerbörda och kontroll av täckningsgrad och datakvalitet i kvalitetsregistren. 
Under 2019 har vikten av kontinuerlig inrapportering åter kommunicerats till RCCs styrgrupp och 
sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper. RCC UÖ publicerar den s.k. ”Topplistan” två gånger per 
år i vilken varje klinik/enhet kan följa sin egen inrapportering. 

 
• Under 2019 har en medarbetare deltagit i det Nationella stödteamet för cancerregistret. Gruppen 

ansvarar för att utveckla nya funktioner och förbättra kvaliteten i cancerregistret, ett omfattande 
arbete som innebär framtagande av utbildningsmaterial, och anordnande av nationella 
utbildningsdagar för registeradministratörer vid landets RCC. Under 2019 arrangerade gruppen ett 
seminarium om datakvalitet och kodningsfrågor vid konferensen för den nordiska 
cancerregisterföreningen i Stockholm.  

Kvalitetsregister för cancer 

• RCC UÖ Uppsala Örebro administrerar 30 kvalitetsregister på cancerområdet, varav ansvaret är 
nationellt för 5 diagnoser (prostatacancer, lungcancer, peniscancer, KML och MDS). Totalt 
anmäldes under 2019 mer än 11 000 cancerfall (samtliga diagnoser) till kvalitetsregistren i UÖ-
regionen. 

 
• En fortsatt utmaning under 2019 var en fördröjd inrapportering, en fråga som återkommande 

kommuniceras ut till inrapporterande kliniker och RCC UÖs styrgrupp. Förseningarna påverkar 
bland annat möjligheten att snabbt återrapportera kvalitetsindikatorer och följa upp fattade 
inriktningsbeslut om regional nivåstrukturering av cancervården. 

 
• För att underlätta inrapporteringen arrangerar personal vid RCC UÖ kontinuerligt 

utbildningstillfällen för inrapportörer i sjukvårdsregionen och har även gjort så under 2019. 
 

• RCC UÖ har under året stött planeringen av validering av nationellt peniscancerregister ute på 
inrapporterande kliniker. Under 2019 har RCC UÖ tillsammans med RCC Syd reviderat manualen 
för validering av kvalitetsregister på cancerområdet. 

Utvecklingsarbete på registerplattformen INCA 

• Konstruktörsteamet vid RCC UÖ Uppsala Örebro har i tillägg till att ansvara för underhåll av ett 
tiotal kvalitetsregister, även medverkat vid fortsatt utveckling av koloskopiregister, 
läkemedelsregister, strålterapiregister och ombyggnad av befintliga diagnosspecifika register, 
randomiseringsfunktion, lösningar rörande in- och utrapportering av PREM- och PROM-data 
samt kommunikation med andra system, till exempel 1177. Under 2019 medverkade RCC UÖ i 
arbetet med konstruktionen av generisk modul för patientöversikter och barncancerregister på 
INCA. Dessutom nyutvecklades det så kallade implantatregistret och förarbete inleddes för 
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konstruktion av registret för organiserad prostatacancertestning (OPT- registret). 
 

• Inom ramen för patientöversiktsprojektet har INCA plattformen modifierats för att motsvara 
aktuella regulatoriska krav. Under 2019 tog medarbetare vid RCC UÖ fram underlag för en så 
kallad NMI-certifiering i syfte att motsvara uppställda krav för nationella medicinska 
informationssystem. 

 
• Statistiker och programmerare vid RCC UÖ har medverkat vid införande av utdatalösningar för 

ytterligare diagnoser i form av online-åtkomst till aktuella data (”Koll på läget”), interaktiva, 
publika årsrapporter online (”Shiny”), publik redovisning av utvalda kvalitetsindikatorer på 
hemsidor och lösningar för att följa väntetider inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF).  

 
 
Vårdprogram 

• RCC UÖ är nationellt ansvarigt för att stödja arbetet med nationellt vårdprogram och SVF 
för diagnoserna prostatacancer, peniscancer, lungcancer, KML och MDS. Under 2019 har 
vårdprogram för prostatacancer, peniscancer, lungcancer och KML reviderats. 
 

• RCC UÖ hanterar remissrundor för de nationella vårdprogrammen i samarbete med de 
lokala cancerråden i sjukvårdsregionen. När vårdprogrammen är fastställda hjälper RCC 
UÖ till med att sprida information om dessa, bland annat med hjälp av en 
kommunikationsplan för varje nationellt vårdprogram som lanseras. 
 

• Implementering av reviderade nationella vårdprogram för varje cancerdiagnos sker 
kontinuerligt via vårdprocessgrupperna samt vid regiondagar och dialogmöten. 
 

• Kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistren bidrar till att följsamheten till vårdprogrammen kan 
följas upp.  
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Kompetensförsörjning 

• RCC UÖ har tillsammans med Regionala utbildnings- och kompetensrådet (RUR) beslutat 
om hur en nulägesanalys kopplat till utbildnings- och kompetensutvecklingsbehovet inom 
cancervården i sjukvårdsregionen ska genomföras. Den ska sedan fungera som underlag till 
den handlingsplan inom området som ska tas fram.  
 

• RCC UÖ har finansierat internat för flera av vårdprocessgrupperna där multidisciplinära 
konferenser, forskning, SVF, vårdprocesser och sjukvårdsregional nivåstrukturering har 
varit genomgående teman. Internaten gör det möjligt för grupperna att arbeta mer 
djupgående med aktuella utvecklingsfrågor.  

 

• Ett flertal av nätverken för sjuksköterskor har haft sjukvårdsregionala internat där 
kompetensutveckling har varit ett tema, liksom fortsatt arbete med Min vårdplan på 
1177.se och funktionen kontaktsjuksköterska. 
 

• Vårdprocessgruppen för barnonkologi har genomfört en sjukvårdsregional 
kompetensförsörjningsanalys över de kompetenser som finns och saknas på 
länssjukhusen och barnonkologiskt centrum. Analysen har bifogats en sjukvårdsregional 
barncancerrapport som delgetts Socialdepartementet. 

 
• Precis som tidigare år har RCC UÖ tillsammans med vårdprocessgrupperna under 2019 

arrangerat diagnosövergripande och diagnosspecifika regiondagar och har på så sätt 
bidragit till vidareutbildning av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvårdpersonal. 
 

• RCCs personal har under året deltagit som föreläsare på medicinska grundutbildningar 
samt för vårdpersonal i sjukvårdsregionen för att sprida kunskap om RCC och RCCs 
arbete. 
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Klinisk cancerforskning och 
innovation 

• RCC UÖ stöttar fortsatt Nätverket för forskningssjuksköterskor för samordning av kliniska 
prövningar inom cancerområdet. Gruppen har regelbundna möten då bland annat 
gemensamma rutiner och arbetsdokument tas fram och revideras. Under året har RCC 
utformat en enkät som nätverket har besvarat i syfte att identifiera svårigheter och 
flaskhalsar i arbetet inom klinisk cancerforskning. En rapport om detta arbete planeras att 
färdigställas under 2020. 

 

• Det bedrivs ett nära samarbete mellan RCC, Regionalt Biobankscentrum (RBC) Uppsala 
Örebro och den sjukvårdsregionala noden Forum Uppsala Örebro (FUÖ) gällande tillgång 
till prov för forskning. Mer information kring utveckling av infrastrukturen för klinisk 
forskning finns i RBCs verksamhetsberättelse. 

 

• Insamling av antalet kliniska cancerstudier har genomförts i samarbete med 
FUÖ. Sammanställning av denna statistik presenteras i en sjukvårdsregional 
rapport som utkommer årligen. 

  

• RCC är fortsatt delaktig i det nationella projektet ”Cancerstudier i Sverige” som 
finansieras av RCC i samverkan. Det är en databas som listar studier öppna för inklusion 
av personer som är berörda av cancer.  Den vänder sig till medarbetare inom 
cancervården men också till enskilda patienter. 

 

• RCC studieservice har förmedlat information om 14 kliniska studier som sjukvården har kunnat 
ansluta sig till under 2019. 

 
• Under 2019 tog en nationell arbetsgrupp med uppdrag från RCC i samverkan fram en rapport som 

beskriver vad RCC kan göra för att underlätta och ge möjlighet till att bedriva cancerstudier. I maj 
2019 arrangerade RCC en workshop i Uppsala med syftet att diskutera rapporten ur ett 
sjukvårdsregionalt perspektiv. 

 
• RCC har under 2019 stöttat RBC med införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning i sex av 

sjukvårdsregionens regioner. IT-stöd är infört via Region Uppsala. Stöd för frysförvaring är ordnat 
i Region Uppsala med start 2020. Mål för cytologibiobankningen via Region Örebro är uppnådd 
under 2019 och planeras gå in i förvaltning 2020. En så kallad core facility för hantering av 
vävnadsprover för forskningsändamål har förberetts och kommer att starta 2020 i Region Dalarna. 

 
• Information rörande tillgängligt forskningsstöd har uppdaterats på RCC UÖs webbplats. Detta 

inkluderar från 2019 möjligheten till riktat stöd till specialarbeten vid läkarprogrammen i Uppsala 
och Örebro. 
 

• Under året har RCC påbörjat ett arbete med att sammanställa internationellt publicerade studier 
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som gjorts på data från kvalitetsregistren med sjukvårdsregionala författare. Sammanställningen ska 
publiceras på RCCs webbplats. 
 

• Exempel på framgångsrik användning av kvalitetsregisterdata utgörs av den fortsatta 
forskningsverksamheten kring nationella prostatacancerregistret (NPCR, PcBaSE), kvalitetsregister 
för bröstcancer (BcBaSE) kvalitetsregister för Kronisk Myeloisk Leukemi (CMLBaSE), 
kvalitetsregister för lungcancer (LCBaSE) och kvalitetsregister för peniscancer (PencaBaSE).  

 
• Forskningsfynd publicerade från dessa databaser under 2019 fortsätter visa på det vetenskapliga 

värdet av att berika kvalitetsregisterdata med information från andra registerkällor. Under 2019 har 
RCC UÖ i syfte att öka beforskningen av registerdata fortsatt leverera data och ge metodstöd till 
forskningsprojekt samt samordnat arbetet med uppdateringar av forskningsdatabaserna 
(Bröstcancer, KML) samt skapandet av helt nya databaser (MDS, malignt melanom och 
mastocytos). 

 
• Medarbetare vid RCC UÖ är svensk samordnare för ”Nordic Summer School i Cancer 

Epidemiology” som riktar sig till unga forskare i de nordiska länderna. Under 2019 deltog fem 
svenska elever, varav två var kliniker verksamma i sjukvårdsregionen och vars registerprojekt erhöll 
metodstöd från RCC UÖ.  

 
• Under 2019 har två yngre forskare under handledning av medarbetare vid RCC UÖ framgångsrikt 

försvarat avhandlingsarbeten baserade på registerdata. 
 

• Medarbetare vid RCC UÖ är styrelseledamot i Association of Nordic Cancer Registries (ANCR) 
vars huvudsyfte är att samordna utvecklingen av de nordiska cancerregistren och främja 
registerbaserad forskning. Under 2019 startade ANCR projektet ”Nordic Cancer Survival” som 
med nya analysmetoder jämför trender i canceröverlevnad och dödlighet i de nordiska länderna 
före och efter introduktionen av nationella cancerstrategier.  

 
• RCC UÖ Uppsala har i samarbete med övriga RCC initierat och bedrivit ett projekt med syfte att 

visualisera patientdata via patientöversikter som stöd vid behandlingsbeslut. Projektet löper över 
tre år (2018-2021) och medfinansieras från Sjöbergsstiftelsen samt Swelife (total projektbudget 20 
MSEK). RCC UÖ stöttar bland annat med projektledare. Initialt ska projektet konstruera 
patientöversikter för åtta diagnoser. Projektorganisationen är etablerad och de första versionerna 
av samtliga åtta diagnosers patientöversikter finns framtagna. Flera delar av plattformsutvecklingen 
(anpassningen av INCA-plattformen) har kunnat genomföras. Den fortsatta utvecklingen 
fokuserar på införandet av patientrapporterade mått (PROM) samt på att integrera 
patientöversikten med vårdens övriga system, bland annat för att möjliggöra direktöverföring av 
data till kvalitetsregister. Viktiga förutsättning för detta är också projektets arbete med 
kvalitetssäkring inklusive förtydligande av juridiska aspekter. Hösten 2019 rekryterades sex 
nationella koordinatorer som kommer att arbeta med den viktiga implementeringen av 
patientöversikter i de kliniska verksamheterna. I projektet pågår även samverkan med bland andra 
industriföreträdare och patientorganisationer. 
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Nivåstrukturering 

• Under 2019 har det nationella arbetet med införandet av nationell 
högspecialiserad vård som leds av Socialstyrelsen kommit igång på allvar. Detta 
arbete omfattar även nationell nivåstrukturering av cancervård vilket innebär att 
RCC i samverkan under 2019 till största delen släppt ansvaret för fortsatt 
nationell nivåstrukturering. RCC kommer dock även fortsatt att ha ansvaret för 
sjukvårdsregional nivåstrukturering. 
 

• En medarbetare vid RCC UÖ deltar i RCCs nationella arbetsgrupp för 
nivåstrukturering. Under 2019 granskade och sammanställde gruppen 
sakkunnigrapporter för tre nya områden som är aktuella för nationell 
nivåstrukturering. Dessa rapporter hanteras fortsatt av Socialstyrelsen. Gruppen 
har även granskat och sammanställt rapporter från 2- och 4-årsuppföljning av 
införd nationell nivåstrukturering. 

 

• RCC UÖ har tagit fram nytt sjukvårdsregionalt faktaunderlag inklusive förslag till kvalitetsindikatorer 
för uppföljning inför den fortsatta diskussionen om sjukvårdsregional nivåstrukturering. Fokus 
under 2019 har varit. urologisk cancer. 

 
• Under året har verksamhetschef, ordförande för styrgruppen och ansvarig funktionschef besökt 

samtliga sju regioner och fört samtal om det fortsatta arbetet med nivåstrukturering inom urologisk 
cancer på sjukvårdsregional nivå. En rapport från dessa möten finns framtagen som legat till grund 
för samverkansnämndens beslut om ny rekommendation avseende kirurgisk behandling av 
prostatacancer och njurcancer samt utveckling av ett fungerande koncept kring partnerskap och 
sjukvårdsregional produktionsplanering inom urologin för ökad samverkan och för att behålla 
verksamheten inom sjukvårdsregionen.  
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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Regionalt biobankscentrum (RBC) 
Är ett samverkansregionalt kompetenscentrum för regionernas biobanksorganisationer, 
vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen.  

RBC samordnar även flera samverkansregionala projekt för att förbättra möjligheterna att 
bedriva medicinsk forskning involverande biobanksprov.  

Leda RBC och det Regionala biobanksrådet 
RBC har uppfyllt verksamhetsplanen. Det finns sedan flera år ett mycket gott samarbete mellan 
biobankssamordnarna i samverkansregionen. Det regionala biobanksrådet har möte fyra gånger 
per år. Ny samordnare har tillsatts i Region Dalarna och Region Sörmland under 2019.  

Vara ett service- och kompetenscentrum för i första hand 
biobankssamordnare och forskare  

Basverksamhet vid RBC 
Basverksamheten har under 2019 bestått av att: 

• Svara på frågor inkomna till samverkansregional (och nationell) hemsida. Framförallt 
frågor från personal, forskare, företag och allmänhet rörande tillgång till prov, ovanliga 
fall, rättigheter och skyldigheter enligt biobankslagen. 

• Sammankalla till fyra Regionala biobanksråd. 

• Rapportera aktualiteter till samverkansnämndens kansli och ledningsgrupp. 

• Arbeta fram gemensamma lösningar till frågor som uppkommer hos regionens personal. 

• Underhålla samverkansregional hemsida och uppdatera nationell hemsida. 

• Uppdatera gemensamt informationsmaterial enligt gällande principer och regelverk 
riktat till personal, forskare/företag och allmänhet. 

• Införa den gemensamma grafiska profilen Biobank Sverige. 

• Hantera projektplatsen med samverkansregionalt gemensamma dokument och 
pågående projekt. 

• Skriva nyhetsbrev riktat till biobanksverksamheterna gällande aktualiteter på 
biobanksområdet.  

• Ta fram statistik för inkomna Nej-talonger och antal ansökningar om tillgång till prov. 

• Hålla samverkansregional utbildning gällande biobankslagen och andra lagar som berörs 
av biobankslagen såsom etikprövningslagen, dataskyddslagen och förordning om 
kliniska läkemedelsprövningar. 
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• Handlägga avtal enligt multicenterprincipen. 

Multicenterstudier under 2019  

• RBC har handlagt 24 multicenteravtal under år 2019 och 23 ansökningar om ändring.    

Pilot – administrativ granskning av ansökningar gällande befintliga prov  
En pilot pågår på RBC för att undersöka om en gemensam granskningsrutin avlastar 
biobankssamordnare inom region, undviker dubbelarbete samt underlättar för forskare/företag.  

• RBC har under 2019 granskat 2 studier i pilotprojektet. Fler granskningar behövs innan 
slutsatser av piloten kan tas fram. Piloten beräknas fortgå 2020.    

Pilot/förstudie – EU-förordning om kliniska läkemedelsprövningar 
Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att arbeta 
fram strukturer och samarbetsformer för att säkerställa att beslut om tillstånd ska kunna ske 
enligt EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. För att säkerställa att processen för 
samverkan är välfungerande när förordningen ska tillämpas har ett gemensamt pilotprojekt 
initierats. Projektet innebär att ansökningar som ingår i pilotprojektet handläggs nationellt och 
ersätter den ordinarie handläggningen hos Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten 
samt granskningen hos Biobank (via RBC). Under 2019 utfördes även en förstudie på uppdrag 
av regeringen. I förstudien redovisas vad som krävs för att kunna implementera förordningen. 
Se ”Ändring av uppdrag om nytt tillståndsförfarande om kliniska prövningar av 
humanläkemedel och medicintekniska produkter”, samt ”Bilaga 1. Process ansökan om 
biologiska prov” (https://lakemedelsverket.se/avslutade_regeringsuppdrag)  

• RBC Uppsala Örebro ingår i piloten och under 2019 deltog RBC i granskningen av en 
studie och har arbetat vidare med att utveckla den gemensamma bedömningsprocessen.   

• RBC Uppsala Örebro är nationell samordnare av samordningen mellan RBCna via 
Biobank Sveriges beredningsgrupps ordförande 2019. Dessutom finns en processledare 
för detta arbete anställd på RBC Uppsala Örebro som 2019 hade 10 % delfinansiering 
av alla regioner via SKR.    

Samarbete med andra regionala funktioner  

• Ett väl fungerande samarbete finns med RCC gällande framförallt 
forskningsinfrastruktur.  

• Ett utvecklat samarbete finns med Forum Uppsala Örebro där RBC har en representant 
i det samverkansregionala nodnätverket. Regionens biobankssamordnare blir inbjudna 
vid nodnätvekt vid lokala möten. Kontakt finns vid behov med Regionala 
forskningsrådet (RFR).  

https://lakemedelsverket.se/avslutade_regeringsuppdrag
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Handha och ansvara för regionens del av Svenska biobanksregistret 
(SBR)  
Svenska biobanksregistret skapades för att stödja de krav som biobankslagen ställer på hälso- 
och sjukvården vad gäller vård och behandling, samtycke, kvalitetssäkring och forskning. Idag 
överförs dagligen en kopia av data om biobanksprov från sex laboratorieinformationssystem 
(LIS) för klinisk patologi inom samverkansregionen till SBR. Eftersom ett nytt IT-system var 
planerat att lanseras för SBR har anslutning av LIS till SBR stannats av.  

Inera förvaltar SBR och inom Inera pågår sedan 2017 ett projektarbete i samarbete med de 
Regionala biobankscentrumen för att skapa ett nytt biobanksregister, SBR 2.0. Inera har drivit 
projektet med RBC-chefer medverkandes via en extern expertgrupp, samt personal på RBC och 
biobankssamordnare via en referensgrupp. Det nya systemet, SBR 2.0, var tänkt att öka 
registrets användbarhet för vårdgivare, dess personal samt för forskare och medborgare. 

Under 2019 har det ägnats stora resurser, både från Inera och regionerna, för att slutföra arbetet 
med SBR 2.0. Tyvärr har ansträngningarna inte räckt till och i december kom besked från Inera 
att systemet inte blir klart och att det saknas medel för att fortsätta projektet. En utredning 
måste tillsättas för att kunna avgöra hur en ny biobankstjänst skall kunna komma vidare 

Arbeta för en samverkansregional infrastruktur för forskning  
RBC har under 2019 arbetat med flera stödjande projekt på uppdrag av Regionalt biobanksråd 
eller samverkansnämndens beredningsgrupp. 

Sjukvårdsintegrerad biobankning för forskning i samverkansregion Uppsala 
Örebro  
Sjukvårdsintegrerad infrastruktur för insamling och hantering av vätskebaserade prov för 
forskning finns i dagsläget i Uppsala, Örebro, Karlstad, Gävle, Falun, Karlskoga, Lindesberg 
och Västerås. Eskilstuna har under 2019 påbörjat för införandet och planeras vara klara under 
första halvåret 2020. Målet är att skapa en säker och standardiserad rutin för hantering av blod- 
och vätskeprov för biobankning i samband med forskning som drar fördel av de redan 
existerande, väl fungerande rutinerna i hälso- och sjukvården. År 2015 beslutade sig SWElife via 
Vinnova att under en 5 års period satsa på den sjukvårdsintegrerade biobankningen. Alla 
regioner i samverkansregionen har sökt medel under något/några av projektåren.  

• RBC Uppsala Örebro är ansvarig för både den samverkansregionala och nationella 
samordningen och koordineringen för detta projekt inklusive stöd med ansökningar och 
rapportering till SWElife/Vinnova. Lokal samordnare är regionernas 
biobankssamordnare eller av den utsedd person. 

• Projektkoordinator vid RBC Uppsala Örebro är nationell samordnare för införande av 
SIB med stöd av SWElife och finansierades 2019 av projektet med 25 %.  

• RBC har tillsammans med regionernas biobankssamordnare och Uppsala Biobank 
planerat ett samarbete för att underlätta uttag av vätskebaserade prov genom central 
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förvaring. Modellen, som innebär ett utökat åtagande av region Uppsala, planeras att 
införas under 2020.  

Gemensamt LIMS för samverkansregion Uppsala Örebro  
Samverkansnämnden stödjer ett gemensamt LIMS (Laboratory Information Management 
System) för biobanksändamål inom samverkansregionen Uppsala Örebro. De har uppdragit 
RBC att samordna anskaffning av LIMS för de ingående samverkanshuvudmännen. Uppdraget 
har via RBC hanteras av Uppsala Biobank. Förvaltning är på plats och LIMS är nu infört på 
någon nivå i alla regioner inom samverkansregionen. 

• RBC har i samverkan med representanter från respektive region hållit i arbetet med 
uppdatering av personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR. 

• RBC har ingått, tillsammans med representanter från respektive region, i 
förvaltingsgruppen. 

• RBC har upprättat avtal med Uppsala biobank om införande och förvaltning.  

• RBC och Uppsala biobank har tagit fram en webbapplikation (AliBi) vilket är ett 
program som kan användas antingen för att hantera provinformation vid manuell 
pipettering eller som en reservrutin om man har automatisk alikvotering med robot i 
den sjukvårdsintegrerade biobankningen. Intresset för AliBi har blivit stort nationellt 
och ny utveckling i AliBi möjliggör att biobanker utanför samverkansregionen Uppsala 
Örebro kan ha tillgång till webbapplikationen via samarbetsavtal. År 2019 överfördes 
ansvaret för drift och förvaltning av AliBi från RBC till Uppsala Biobank. 

Vätskebaserad cytologi (LBC) 
Regionerna i samverkansregionen har beslutat att ge ett riktat anslag till RBC för stöd till 
samverkansregional biobankning av vätskebaserad cytologi (LBC). RBC uppdrar i sin tur 
Örebro biobank att planera, driva och införa den samverkansregionala biobankningen. 
Verksamheten är etablerad och biobankning av vätskebaserad cervixcytologi sker i enhetlighet 
med beslut.  

• RBC upprättar årligen avtal med Örebro biobank om ersättning. Rapportering sker av 
Örebro biobank via lägesrapport vid Regionala biobanksrådsmöten samt en årsrapport i 
slutet av året.  

Utvecklingsprojekt för en modell för koppling av data om prov och data från 
kvalitetsregister och andra datakällor. 
RBC och Regionala biobanksrådet har fått ett uppdrag av samverkansnämndens 
beredningsgrupp att kartlägga vilka alternativ som finns inom regionen gällande kopplingar 
mellan patientinformation och biobankprov och sammanfatta möjliga förslag till lösningar för 
att få fram säkrare forskningsdata. Under 2016 utredde en projektgrupp bestående av 
representanter från regionala biobanksrådet, biobanksverksamheter, RBC, RCC, UCR, QRC, 
Forum Uppsala Örebro och FoU Örebro möjliga lösningar. Projektgruppen landade i ett 
förslag men konstaterade också att slutgiltigt förslag kan lämnas först efter slutförande av 
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pågående lagutredningar och anskaffning av nytt IT-stöd för SBR då förslagets genomförbarhet 
är beroende av dessa. 

Under 2019 arbetade Biobank Sverige, med stöd av medel från Vinnova, med ett 
planeringsprojekt med syftet att hitta lösningar för att skapa bättre förutsättningar att hitta 
befintliga och framtida hälsoutmaningar och medicinska frågeställningar samt att ligga i 
framkant av biomedicinsk vetenskap. Målet med projektet var att tillsammans med RCC, RC 
GMS och SKR, möjliggöra att biobanker och hälsodata på ett effektivt och säkert sätt kan 
kombineras och användas enligt patientens samtycke för akademisk och industriell forskning. 
Erfarenheterna från samverkansregionens projekt lyftes in i projektet.  

Tillgång till befintliga prov. 
Inom hälso- och sjukvården tas dagligen flera hundra tusen prov för vård och diagnostik och 
årligen sparas närmare en miljon prov i samverkansregionens biobanker framförallt inom 
patologi, cytologi och mikrobiologi. Sådana sparade prov är också (efter samtycke och 
etikgodkännande) en nödvändig förutsättning för medicinsk forskning, medicinteknisk 
utveckling och klinisk prövning. Regionala biobanksrådet har uppmärksammats på att både 
forskare och företag upplever en svårighet att få tillgång till befintliga prov och att detta både 
försenar studier och förhindrar att patienter kan inkluderas.  

• RBC har tillsammans med regionernas biobanksverksamheter tagit fram en rapport som 
presenterades för samverkansnämndens beredningsgrupp i april 2017. Statistik till en 
uppföljande rapport samlades in 2019. 

• RBC har tillsammans med regionernas biobankssamordnare och forskningslaboratoriet i 
Region Dalarna planerat ett samarbete för att underlätta uttag av befintliga prov i de fall 
då resurser saknas lokalt. Modellen, som innebär ett utökat åtagande av Region Dalarna 
Forskningslaboratorium, planeras att införas under 2020.  

Representera samverkansregionen i det nationella samarbetet och i 
Biobank Sverige, samt att arbeta med nationella riktlinjer  
RBC-chef representerar samverkansregionen i Biobank Sveriges Beredningsgrupp och i 
Biobank Sveriges Arbetsutskott 1 (AU1 för regulatorisk biobanksservice). I Beredningsgruppen 
arbetas den gemensamma nationella strategiska planen fram och i AU1 arbetas strategier och 
lösningar för regulatoriska frågor fram liksom fördelning av praktiskt regulatoriskt arbete på de 
sex RBC-verksamheterna. Bland annat så fastställer AU1 Biobank Sveriges (regionernas) 
gemensamma dokument på biobanksområdet, förvaltar hemsida och inbjuder regionernas 
biobankssamordnare till nationella samordningsmöten. 

Särskilda insatser under 2019 följer nedan: 

Nationella uppdrag i Biobank Sverige 

• RBC-chef i Uppsala Örebro var ordförande i Nationell Styrgrupp samt 
Beredningsgrupp för Biobank Sverige (utlånad till SKR på 25 % 2019). Se ”Nationell 
biobanksinfrastruktur nedan”. 

• Två projektkoordinatorer var utlånade som nationella processledare för Biobank Sverige 
(utlånade till SKR på 10 % vardera 2019).  
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Framtagande av ett nytt Material Transfer Agreement (MTA) 

• Framtagande av ett nytt för regionerna standardiserat Material Transfer Agreement. 
Används när prov ska skickas för analys för forskningsändamål.  

Webbplats Biobank Sverige  

• RBC Uppsala Örebro leder redaktionen, underhåller och vidareutvecklar webbplatsen 
Biobank Sverige i och med att regioner och universitet med medicinsk fakultet har 
kommit överens om att använda biobanksverige.se som gemensam nationell webbplats. 
Under 2019 publicerades en interaktiv tjänstekarta över regulatorisk och operativ 
biobankservice i Sverige, Biobank Sverige lanserades på sociala medier (LinkedIn och 
Twitter) och för att lyfta biobanksforskning genomfördes intervjuer med 11 forskare för 
en artikelserie som ska publiceras månadsvis under 2020. En sida med goda exempel på 
forskning där biobanksprov används har också utvecklats och lanserats under året.  

Seminarium för landets biobankssamordnare 

• RBC Uppsala Örebro har under 2019 tillsammans med RBC Sydöstra anordnat två 
nationella seminarier med diskussioner och aktuella föreläsare för landets 
biobankssamordnare. 

Kontaktlänk mot IVO och EPM 

• RBC Uppsala Örebro har kontakt med IVO (tillsynsmyndighet för biobankslagen) 
gällande bl.a. registerutdrag över biobanker i regionen och för fram frågor från 
verksamheterna samt Efterprövningsmyndigheten (EPM) gällande tolkning av 
biobankslagen.  

Införande av Easit GO ärendehantering 

• Under hösten 2019 har RBC Uppsala Örebro arbetat med införandet av 
ärendehanteringssystemet Easit GO för hantering av inkomna förfrågningar via e-post. 

Nationell biobanksinfrastruktur 

Ett stärkt samarbete mellan regioner, akademi och näringsliv har utvecklats gällande nationell 
biobanksinfrastruktur. Under våren 2017 träffades en ny huvudöverenskommelse mellan 
regioner med universitetssjukhus samt universiteten med medicinsk fakultet om ett fördjupat 
samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. 
Under 2018 anslöt alla regioner till huvudöverenskommelsen. Målet med det utökade 
samarbetet är att bygga en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell 
biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa 
förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete. Det stärkta samarbetet syftar 
till att producera god vetenskap baserad på biobanksprov till gagn för folkhälsan, den enskilde 
patienten, hälso- och sjukvården i stort samt för akademi och näringsliv. Biobank Sverige 
arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. I maj 2017 anslöt sig 
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branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, Swedish 
Labtech samt SwedenBio till denna huvudöverenskommelse.  
 
För att fullfölja huvudöverenskommelsen inrättades samarbetsorganet Biobank Sverige (f.d. 
Nationella biobanksrådet samt BBMRI.se). Biobank Sveriges består av en nationell Styrgrupp, 
med representanter utsedda av regiondirektörer och rektorer för universitet med medicinsk 
fakultet och med representation från näringslivets branschorganisationer, en strategisk 
Beredningsgrupp, tre arbetsutskott för regulatorisk och operativ biobanksservice och ett 
nationellt nätverk med regionernas biobankssamordnare. I Biobank Sverige, som stöds av 
Sveriges Kommuner och Regioner, ingår även representanter från patientorganisationer. 
Biobank Sverige.  

• RBC- chef i Uppsala Örebro har varit ordförande i Biobank Sveriges Styrgrupp och 
Beredningsgrupp. 

• Personal vid RBC i Uppsala Örebro har bidragit med underlag, deltagit vid möten och 
samlat in synpunkter från samverkansregionens biobankssamordnare.  

Samverkansregional service forskningsstöd vid kliniska cancerstudier  
Detta är ett RCC uppdrag som utförs av RBC personal på uppdrag av RCC. 

• RCC Uppsala Örebro stöttar fortsatt Nätverket för forskningssjuksköterskor för 
samordning av kliniska prövningar inom cancerområdet. Gruppen har regelbundna 
möten då bland annat gemensamma rutiner och arbetsdokument tas fram och revideras. 
Under året har RCC utformat en enkät som nätverket har besvarat i syfte att identifiera 
svårigheter och flaskhalsar i arbetet inom klinisk cancerforskning. En rapport om detta 
arbete planeras att färdigställas under 2020. 

• RCC studieservice har förmedlat information om 14 kliniska cancerstudier som 
sjukvården har kunnat ansluta sig till under 2019. 

• Insamling av antalet kliniska cancerstudier har genomförts i samarbete med Forum 
Uppsala Örebro. Sammanställning av denna statistik presenteras i en 
samverkansregional rapport, som utkommer årligen. 

• RCC är fortsatt delaktig i det nationella projektet ”Cancerstudier i Sverige” som 
finansieras av RCC i samverkan. Det är en databas som listar studier öppna för inklusion 
av personer som är berörda av cancer. Den vänder sig till medarbetare inom 
cancervården men också till enskilda patienter. 

• Under 2019 tog en nationell arbetsgrupp med uppdrag från RCC i samverkan fram en 
rapport som beskriver vad RCC kan göra för att underlätta och ge möjlighet till att 
bedriva cancerstudier. I maj 2019 arrangerade RCC en workshop i Uppsala med syftet 
att diskutera rapporten ur ett samverkansregionalt perspektiv. 

• RCC har under 2019 stöttat RBC med införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning i 
sex av samverkansregionens regioner. IT-stöd är infört via Region Uppsala. Stöd för 
frysförvaring riggat i Region Uppsala med start 2020. Mål för cytologibiobankningen via 
Region Örebro är uppnådd under 2019 och planeras gå in i förvaltning 2020. En så 
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kallad core facility för hantering av vävnadsprover för forskningsändamål har förberetts 
och kommer att starta 2020 i Region Dalarna. 

• Under året har RCC påbörjat ett arbete med att sammanställa internationellt publicerade 
studier som gjorts på data från kvalitetsregistren med samverkansregionala författare. 
Sammanställningen ska publiceras på RCC:s webbplats. 

 
 

 

 
 

 
 

 



Verksamhetsberättelse Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro 2019 

Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Regionalt cancer centrum (RCC) Uppsala Örebro har 

sedan flera år ett samarbete inom ramen för RCO-uppdraget. Även om det finns skillnader mellan 

enheterna avseende historik, uppdrag och förutsättningar har vi inom ramen för det av SKR 

fastställda nationella uppdraget för Registercentrumorganisationerna, utvecklat ett för båda parter 

värdefullt samarbete kring gemensamma frågor. 

 

Kort om UCR och RCC Uppsala Örebro 

UCR är landets största och äldsta registercentrum där kvalitetsregisterverksamheten är integrerad i 

en organisation som även omfattar kliniska prövningar, statistik, biobank och forskningslabb, vilket 

ger anslutna kvalitetsregister unika möjligheter att utveckla alla delar av sin verksamhet och sin 

värdekedja. 

RCC Uppsala Örebro arbetar vid sidan av nationellt kvalitetsregisterstöd på cancerområdet även med 

regionala register, lokalt förbättringsarbete  och kunskapstyrning i samverkan med regionala cancer 

råd och diagnosspecifika register- och vårdprocessgrupper. En stor del av RCCs registerverksamhet 

bedrivs inom ramen för målen i den nationella cancerstrategin. 

Verksamhetsberättelser för 2019 presenteras i separata dokument från UCR respektive RCC. Under 

2019 har samarbetet mellan UCR och RCC fortsatt inom ramen för  

Registercentrumorganisationernas nationella uppdrag, men även rörande andra områden av 

gemensamt intresse. Gemensamma möten på ledningsnivå har hållits, och under arbetsnamnet 

”Regulatoriska rådet” hålls möten med regionjurister/CPUA var tredje vecka. Samarbetsfrågor 

omfattar bland annat:  

Juridiska frågor, till exempel; 
 

 utlämning av data: arbetsgång och formalia  

 riktlinjer och rutiner vid förfrågningar från industri och myndigheter 

 hantering av forskningsärenden, etikprövningsfrågor 

 utformande av personuppgiftsbiträdesavtal med regionens landsting 

 uppdragsavtal mot registerhållare 

 anpassningar till dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

Utdata, till exempel; 
 

 Nya lösningar, bland annat online återrapportering 

 optimerade presentationsvyer 

 
 
 
 
 



 
Forskning och kvalitetssäkring, till exempel; 

 rutiner vid länkning kvalitetsregisterdata mot andra datakällor och biobank 

 RCT med utgångspunkt från kvalitetsregister (R-RCT) 

 policy och rutiner vid utlämnande av data till externa intressenter 

 leveransrutiner av data samt avgifter för service, uttag och specialkörningar 

  

 

Övrigt, till exempel;  

 integrationslösningar mot andra IT- system 

 omställning i samband med reviderade kvalitetsregisteruppdrag  

 dimensionering av stöd mot nationella registerstyrgrupper och behov av prioriteringar 

 representation i nationell samverkansgrupp för kvalitetsregister  

 deltagande i RCO i Samverkan via SKR 

 förberedelser för samarbeten mot Nationella programområden (NPO) i och sjukvårdsregional 

kunskapsstyrning 

 inledande kontakter med de NPO som Uppsala regionen står värd för (hjärt-kärl sjukdomar; 

öron-näsa halssjukdomar; äldres hälsa) 

 under 2019 genomfördes en utredning rörande RCO Uppsala- Örebros framtida roll som stöd  

till regional och nationell kunskapsstyrning. 

 

 

 

 

 

 

Mats Lambe, RCC  Sara Hansson, UCR 
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Verksamhetsberättelse 2019 
registerverksamheten 

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro 2019 

 
Bakgrund 
Registerverksamheten vid RCC har en historisk bakgrund i de sex onkologiska centrum (OC, ROC) 

inrättades under 70-talet. Syftet var att förstärka regional cancerregistrering, lämna underlag för 

nationell cancerstatistik och stödja epidemiologisk forskning.  

Som ett resultat av utredningen kring en nationell cancerstrategi inrättades sex regionala 

cancercentrum (RCC) med start 2011. Utredningen om en nationell cancerstrategi slog bl.a. fast: 

”Inom RCC bör ändamålsenliga strukturer och adekvata resurser för att stödja kunskapsutvecklingen 

inom cancerområdet i sjukvårdsregionen byggas upp, och bl.a. innehålla de uppgifter som innehas av 

regionala onkologiska centrumen, ROC”. I RCCs uppgifter ingår att medverka i uppföljning och 

utvärdering av cancervården i regionen baserat på nationella modeller och metoder. Andra uppgifter 

som ingår i RCCs uppdrag är bland annat: 

 Insatser att förbättra arbetet med inrapportering av data till nationella och regionala register 

för cancervården. 

 Uppföljning av riktlinjer och vårdprogram för cancervården. 

 Stödja epidemiologisk och preklinisk och klinisk forskning. 

 Samarbete med andra discipliner och kunskapsområden. 

Ett av de kriterier som RCC arbetar efter är kunskapsstyrning: 

”Till RCCs uppgifter hör även att arbeta för att nationella kvalitetsregister används för 

verksamhetsutveckling inom cancervården. Det innebär att RCC ska verka för att samtliga berörda 

enheter rapporter till de nationella kvalitetsregistren som rör cancervården. För att utveckla 

cancervårdens kvalitet skall RCC ansvara för att det finns systematisk återkoppling till enheterna, 

inkluderande öppna jämförelser mellan landsting och/eller mellan behandlande sjukhus för de de 

vanligaste förekommande cancerformerna. I den mån Socialstyrelsen och SKR genomför öppna 

jämförelser som rör cancervården, ska RCC stödja detta arbete. För dessa ändamål ska det vid varje 

RCC finnas en funktion som stödjer insamling av uppgifter till de nationella registren och bearbeta 

data på motsvarande sätt som tidigare regionala onkologiska centrum (ROC) gjorde”.  

ROCs registeruppdrag integrerades i RCC när dessa bildades.  

Arbetsgruppen för kvalitetsregister på INCA (AKI) med representanter från landets sex RCC ansvarar 

för nationell samordning av drift, utveckling och support på den gemensamma nationella IT-

plattformen INCA. 

Inom ramen för detta samarbete verkar RCC i samverkan och AKI för: 

 En professionell och resurseffektiv organisation för stöd till kvalitetsregister och 

forskningsregister på cancerområdet. 



2 
 

 Att med INCA-plattformen som verktyg verka för att registerdata används för 

patientfokuserad verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och forskning inom 

cancervården. 

 Upprätthållande av en tydlig, kompetent och hållbar organisation för drift, utveckling och 

support av INCA. 

Samarbetet under 2019 har omfattat fortsatt utveckling på INCA-plattformen t.ex. konstruktion och 

underhåll av koloskopiregister, läkemedelsregister, implantatregister, ombyggnad av befintliga 

diagnosspecifika register, utveckling av randomiseringsfunktion, lösningar rörande in- och 

utrapportering av PREM och PROM data, kommunikation med andra system. Införande av 

utdatalösningar för ytterligare diagnoser i form av online åtkomst till aktuella data (”Koll på läget”), 

interaktiva, publika års rapporter online (”Shiny”), publik redovisning av utvalda kvalitetsindikatorer 

på hemsidor och lösningar för att följa väntetider inom ramen för standardiserade vårdförlopp inom 

cancervården(SVF).  

Våren 2017 lanserades lösningen med nationell enhetlig inrapportering av regionala cancerregister 

(RTR) data på INCA plattformen (CanINCA). Under 2019 har arbetssättet vidareutvecklats med fokus 

på kodfrågor och kvalitet.  

 
Funktioner vid RCC Uppsala-Örebro register 2019 
Under verksamhetsåret 2019 fanns drygt 20 medarbetare med arbetsuppgifter helt eller delvis inom 

registersektionen. Arbetet med kvalitetsregister och vårdprogram fortsätter bedrivas i 

diagnosspecifika stödteam bestående av koordinator/sjuksköterska, registeradministratör, 

registerproduktägare och statistiker. 

Kompetenskrav och uppdragsbeskrivning för nationella stödteam redovisas i dokumentet: 

Kvalitetsregister – uppdragsbeskrivningar: 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/funktioner-natkvalreg-version-2016.pdf  

Funktionschef 
Läkare/cancerepidemiolog med övergripande funktionsansvar. RCC funktionschef medverkar i 

arbetsgrupp för kvalitetsregister och INCA (AKI), utvecklingsgruppen för nationella cancerregistret 

samt i nationell samarbetsgrupp för Registercentrum organisationerna (RCOsam) som behandlar 

frågor kring framtidens kvalitetsregister och nationella programområden för kunskapsstyrning.
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Koordinatorer/sjuksköterskor 

Vid RCC register arbetade 7 koordinatorer/sjuksköterskor med uppgifter kring kvalitetsregister, 

vårdprocessgrupper, sjuksköterskenätverk och regiondagar. Koordinatorerna har en central roll vid 

start av nya register, vidareutveckling av befintliga databaser, uppdateringar av manualer och stöd till 

diagnosspecifika regionala process ledare och vårdprocessgrupper. 

Registeradministratörer 
Under 2019 fanns 9 medarbetare vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med registerdata. 

Sammantaget motsvarade detta cirka 7 heltidstjänster. Varje administratör arbetar med 3-4 

cancerdiagnoser och ansvarar bl.a. för registrering och kvalitetskontroll i det regionala tumörregistret 

och kvalitetsregister. Arbetet innefattar utbildning av inrapportörer samt kontakter med 

inrapporterande klinik för eftersökning av saknade anmälningar och kompletteringar. Handläggarna 

medverkar som sakkunniga vid vårdprocessgruppsmöten och regiondagar. En registeradministratör 

har under 2019 i deltagit nationellt utvecklingsgrupp kring kodning och kvalitetsfrågor i nationella 

cancerregistret. Under 2019 har flera nyrekryteringar gjorts, något som påverkat möjligheten att 

hantera samtliga ärenden i tid.  

Statistiker 

Vid RCC register arbetade under 2019 tre statistiker med analys, konsultation, datauttag, rapporter 

och presentationslösningar av data för epidemiologisk bevakning och kvalitetssäkring.  

Epidemiolog  
Inom RCCs registerfunktion arbetar en disputerad läkare/epidemiolog halvtid som ger metodstöd till 

kvalitetssäkrings- och forskningsprojekt.  

IT-personal  
På RCC arbetade två IT- administratörer med ansvar för nätverksunderhåll, mjuk- och 

hårdvarusupport, databaskonstruktion, regional INCA-support, rådgivning och dataskyddsfrågor. IT-

tjänsterna ger stöd till hela RCC organisationen och Regionalt Biobankscentrum (RBC). 

INCA-systemutvecklare   
Utvecklingsverksamheten på den nationella IT plattformen INCA är koncentrerad till tre 

konstruktörsteam lokaliserade till RCC Väst, RCC Norr och RCC Uppsala-Örebro. Konstruktörsteamet 

vid RCC Uppsala-Örebro har 2019 omfattat fyra heltidstjänster. I tillägg har konsultkonstruktörer 

anlitats motsvarande cirka en halvtidstjänst som samfinansieras av samtliga RCC. Sedan 2016 ingår i 

teamet en tjänst som Registerproduktägare (RPÄ) med uppgift att i dialog med 

stödteamskoordinator och registerföreträdare samla in önskemål om registerutveckling. Under 2019 

rekryterades ytterligare en RPÄ för att möjliggöra stöd av utvecklingen av s.k. patientöversikter. 

Systemutvecklaruppdragen omfattar de tiotal register som RCC Uppsala-Örebro och RCC Stockholm-

Gotland har nationellt ansvar för. I tillägg utvecklas och underhålls ett flertal icke-diagnosspecifika 

registerlösningar, t ex regimbibliotek, läkemedelsregister och PROM-lösningar och SVF registrering. 

Samordningen av det nationella utvecklingsarbetet leds av nationell IT-chef med placering vid RCC 

Väst. 
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Verksamheten vid RCC register 

Regionala tumörregistret (RTR) 
RCC ansvarar för regional cancerregistrering och statistik. Informationen används vid 

sammanställning av nationella cancerdata vid Socialstyrelsen och i epidemiologiska och kliniska 

studier. Till RTR inkom under 2019 21 326 canceranmälningar (inklusive icke-maligna tumörer) hos 

drygt 19 653 individer. Nyanmälda cancerfall under 2018 rapporterades till Socialstyrelsen enligt 

schema den 31 oktober 2019. Antal inrapporterade cancerfall har ökat kraftigt de senaste 10 åren, 

något som avspeglar en förändrad befolkningsstruktur med en högre andel äldre i en växande 

befolkning Den ökade cancerbördan har markant påverkat arbetsbelastningen för RCCs 

registeradministratörer.  Inrapportering baseras på anmälan från såväl klinik (A-blankett) som 

patolog (B-blankett). Dessa arbetsprocesser har historiskt varit baserade på anmälningar på papper. 

Övergång till elektroniska anmälningar har påbörjats, något som kommer att underlätta arbetet för 

både inrapportörer ute på klinikerna och RCCs registeradministratörer. Övergången till elektroniska 

lösningar i Uppsala-Örebro regionen har dock försvårats av skillnader mellan landstingen i 

journalsystem och byten av patologsystem. Hösten 2019 lanserade leverantören av systemet 

Sympathy som används av fyra patologlab i regionen (Uppsala, Örebro, Gävle, Karlstad) en lösning för 

elektronisk leverans av patologanmälningar. Enligt beslut i RCCs styrgrupp 2019 bidrar RCC med 

startkostnaden för detta, medan respektive region står för beställning, lokal installation och årliga 

löpande kostnader för systemet.   

Regional tumörstatistik tillgänglig på CanINCA är central för kontroll av täckningsgraden och 

datakvalitet i kvalitetsregister på cancerområdet. 

Kvalitetsregister för cancer 
RCC Uppsala-Örebro administrerar regionalt f.n. 30 kvalitetsregister för cancer, varav ansvaret är 

nationellt för 5 diagnoser (prostatacancer, lungcancer, peniscancer, KML och MDS). Totalt anmäldes 

mer än 11 000 regionala cancerfall (samtliga diagnoser) till kvalitetsregistren under 2019. 

Informationen i flertalet register baseras på flera blanketter (anmälan, behandling, uppföljning). För 

cirka 20 % av dessa krävdes det begäran av kompletterande data minst en gång från inrapporterande 

kliniker. Detta utgör ett arbetskrävande moment, men bidrar till att en mycket hög täckningsgrad 

uppnås (>95 %) jämfört med den lagstadgade inrapporteringen till nationella cancerregistret.  En 

fortsatt utmaning är den fördröjda inrapporteringen, en fråga som återkommande kommuniceras ut 

till inrapporterande kliniker och RCCs styrgrupp. Denna försening påverkar bland annat möjligheten 

att snabbt och följa upp fattade inriktningsbeslut om regional nivåstrukturering av cancervården (se 

nedan). 

 
Registerstudier 
Under 2019 gav RCC Uppsala-Örebro fortsatt metod- och analysstöd till epidemiologiska studier 

baserade på data från regionala och nationella kvalitetsregister och av RCC administrerade 

forskningsdatabaser (LcBaSE, CMLBaSE, PencaBaSE, PcBaSE, BcBaSE).  

Kring forskningsdatabaserna har styrgrupper etablerats bestående kliniker och registerföreträdare. 

RCC statistiker har det primära ansvaret för administration av forskningsdatabaserna, men flertalet 

forskningsprojekt bedrivs självständigt av externa grupper i nära samarbete med registerföreträdare. 
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Regionala vårdprocessgruppsmöten 
Under 2019 arrangerade RCC mer än 15 diagnosspecifika regionala vårdprocessgruppsmöten där 

bland annat resultat baserat på registerdata diskuterades. 

Nationella register, inrapportörs- och monitorsmöten 
I samarbete med nationella registerhållare arrangerade RCC under 2019 sex nationella möten. 

Regiondagar 
RCC register anordnar i samarbete med vårdprocessgrupper diagnosspecifika regiondagar. Syftet är 

att med stöd av data från kvalitetsregister stämma av mot nationella vårdprogram och diskutera 

cancervårdens regionala resultat samt sprida kunskap om senaste rön. 

Extern information/Hemsida 
RCCs hemsida utgör en viktig informationskanal där bland annat rapporter, vårdprogram, register, 

blanketter och manualer finns tillgängliga för nedladdning.  

 

Utdata 

Rapporter och kvalitetssäkring 
Huvuduppgiften för RCC register är att tillhandahålla cancerdata av hög kvalitet som underlag för 

kvalitetssäkring och kunskapsstyrning. Resultaten presenteras i regional och nationella rapporter 

tillgängliga på hemsidan. I de regionala vårdprocessgruppernas uppdrag ingår att ta fram en 

kommenterande text tillgänglig för icke-specialister som tydligt lyfter observerade avvikelser, 

identifierade förbättringsområden och mål inför det kommande året.  

Statistiker i respektive nationellt stödteam har i uppdrag att ta fram startsidor online där klinikens 

egna resultat kan jämföras mot regionala och nationella genomsnitt. I ett separat utvecklingsprojekt 

har INCA-plattformen anpassats så att online data omedelbart görs tillgängliga för inrapporterande 

kliniker ”Koll på läget”. 2017 lanserades en interaktiv online årsrapport (”Shiny”) för 

prostatacancerregistret.  l slutet av 2019 fanns denna lösning för ett femtontal diagnoser och 

kommer på sikt ett ersätta tryckta rapporter. 

Forskning och utveckling 
Exempel på framgångsrik användning av kvalitetsregisterdata utgörs av forskningsverksamheten 

kring nationella prostatacancerregistret (NPCR, PcBaSE), kvalitetsregister för bröstcancer (BcBaSE) 

kvalitetsregister för Kronisk Myeloisk Leukemi (CMLBaSE), kvalitetsregister för lungcancer (LCBaSE) 

och kvalitetsregister för peniscancer (PencaBaSE). Forskningsfynd publicerade från dessa databaser 

har visat på det vetenskapliga värdet av att berika kvalitetsregisterdata med information från andra 

registerkällor. Resultaten har bland annat kunnat visa på såväl regionala som socioekonomiska 

skillnader i handläggningen av cancerpatienter. 

Under 2019 har RCC fortsatt stödja denna utveckling genom att leverera data och ge metodstöd till 

forskningsprojekt samt genom samordna arbete med uppdateringar av registerlänkningar.  

Samtliga RCC statistiker arbetar aktivt i utvalda registerbaserade forskningsprojekt med anknytning 

till RCCS grunduppdrag. På RCC arbetar också två externt finansierade statistiker med analys av 

registerdata i forskningssyfte. 
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RCC registers funktionschef deltar som svensk representant i ANCR (Association of Nordic Cancer 

Registries). 

Ett från RCC Uppsala-Örebro koordinerat projekt erhöll i juni 2018 ekonomiskt stöd från SWElife och 

Sjöbergsstiftelsen för konstruktion av s.k. patientöversikter för åtta cancerdiagnoser på INCA, en 

teknisk lösning som möjliggör visualisering av patientdata som stöd vid behandlingsbeslut. En vid RCC 

Uppsala-Örebro baserad och extern finansierad projektledare koordinerar det tre-åriga projektet, 

medan andra delar utgår från RCC Stockholm och RCC Väst. Under 2020 inleds lanseringen av dessa 

lösningar på klinik. 

 

 

 

2020-02-28 

Mats Lambe  
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Sammanfattning 
 
RCC verksamhet 2019 i korthet enligt register centrums ursprungliga uppdrag: 

1.  Stöd till uppbyggnad och drift av nya och befintliga nationella kvalitetsregister 

 RCC Uppsala-Örebro nationella stödteam står i kontinuerlig dialog med registerhållare 

rörande utvecklingsbehov och önskemål om ny funktionalitet. 

 Prioriteringar och arbetsordning bestäms av den nationella arbetsgruppen för 

kvalitetsregister och INCA (AKI). 

 RCC Uppsala-Örebros konstruktörsteam ger service till ett tiotal nationella kvalitetsregister 

samt modullösningar. 

 RCC Uppsala-Örebros INCA support ger stöd till regionens användare. 

 Under 2019 har RCC Uppsala-Örebro medverkat i två nationella dialogmöten med 

ordförande i nationella styrgrupper i syfte att stärka samarbete och fortsatt utveckling. 

2.  Tillsammans med övriga registercentra fungera som en nationell resurs i samordning avseende 

utvecklingsarbete och där kvalitetsregistren görs och där de olika registercentrens kompetens 

profil kompletterar varandra. 

 RCC Uppsala-Örebro ger stöd till såväl regionala som nationella kvalitetsregister. 

 Utvecklingsarbetet samordnas via AKI där samtliga RCC finns representerade med olika 

kompetensprofiler. 

3. Erbjuda kvalitetsregister ett färdigutvecklat IT-stöd och drift av registren som uppfyller lagens krav 

på säker kvalitetsöverföring och hantering av data. 

 IT-stöd för samtliga kvalitetsregister erbjuds på INCA - plattformen 

 I samarbete med UCR haft regelbundna möten med regionjurister för att bevaka att 

lagens krav uppfylls avseende överföring och hantering av data 

4. Driva kvalitetsregisterutveckling genom att utveckla nya funktioner och tjänster. 

 Inom ramen för AKI samarbetet sker en kontinuerlig utveckling av INCA-plattformens 

funktionalitet, det gäller t.ex. skapande av läkemedelsregister, screening-register, 

randomiseringsmöjligheter, lösningar rörande PREM och PROM, omedelbar online åtkomst 

till inrapporterade data och kommunikation och överföring av data till andra system.  

 

5.   Stödja registerhållare som sammanställer, analyserar och sammanställer registerdata på ett 

sådant sätt att de blir användbara för de medicinska professionerna, allmänheten och hälso- och 

sjukvårdens ledningsorgan för olika ändamål. 

 

 RCCs stödteam medverkar vid utveckling och framtagande av årsrapporter och 

onlinelösningar för utdatarapportering. 
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 Under 2019 har öppen löpande webredovisning av utvalda kvalitetsindikatorer per 

regim/klinik fortsatt gjorts tillgängliga på RCCs hemsida 

 Återkoppling och dialog med processledare och vårdprogramgrupper samt avstämning mot 

vårdprogram. 

 Återrapportering görs också till beslutsfattare, bland annat RCCs styrgrupp, cancerråd i 

respektive landsting, samverkansnämnden i Uppsala-Örebro regionen och enskilda 

kliniker/sjukhus. 

6.  Aktivt främja att innehållet i de anslutna registren håller en hög datakvalitet och täckningsgrad. 

 RCC Uppsala-Örebro genomför regelbundna täckningskontroller mot regionala 

tumörregistret, kontrollerar inkomna rapporter och efterforskar saknade anmälningar. 

 I registrens funktionalitet finns inbyggda logiska kontroller som minskar risken för 

felinmatning vid källa. 

 Stöd till diagnosspecifika valideringsprojekt i dimensionerna inrapporteringshastighet, 

täckningsgrad, jämförbarhet samt validitet visavi grundkälla baserad på RCC specifik lathund 

för validering. 

 RCC håller i INCA utbildningar för inrapportörer och medverkar vid revision av manualer 

 Aktiv användning av data i forskningssyfte bidrar till ökad datakvalitet. 

7.  Aktivt främja att de anslutna registren mäter vårdens kvalitet i flera dimensioner och följer hela 

vårdkedjan. 

 RCC Uppsala-Örebro ger aktivt stöd till processledare och vårdprocessgrupper vars uppdrag 

bland annat omfattar processkartläggning, bevakning av utrednings och 

behandlingsintensitet samt väntetider.  

 Användning av data som underlag för regional och nationell nivåstrukturering av 

cancervården. 

 Stöd till nationella registergrupper vid framtagande och beslut samt revision av 

diagnosspecifika kvalitetsindikatorer. 

8. Aktivt främja kvalitetsutveckling med stöd av kvalitetsregister. 

 Se ovan, punkt 7. I tillägg främjar RCCs arbetsteam ett ökat utnyttjande av 

kvalitetsregisterdata inklusive bevakning av kvalitetsindikatorer och identifiering av 

avvikelser. I arbetet ingår bevakning av införande av, och avstämning mot vårdprogram 

 Dialog med vårdprogram och registergrupp angående registerinnehåll (”aktuella, användbara 

data av klinisk relevans”) 

 Kontinuerlig rapportutveckling. 

 Snabbare in- och återrapportering, inklusive omedelbar online rapportering med fokus på 

centrala kvalitetsindikatorer. 

 Förenklad datatillåtkomst för deltagande kliniker. 
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9. Tillhandahålla eller förmedla kompetens genom biostatistik, epidemiologi, programmering med 

förbättringsmetodik genom egen personal etablerade samarbeten. 

 Vid RCC finns dessa kompetenser inkl. konstruktörskompetens. 

 Via samarbete med UCR samt övriga RCC i landet inhämtas eller förmedlas kompetens 

avseende bl.a. hälsoekonomi och kommunikation. 

10. Bevaka registerområden internationellt på ett övergripande plan. 

 RCC Uppsala-Örebro är representerad i styrelsen för Association for Nordic Cancer Registries 

(ANCR) samt medlem i ENCR (europeiskt samarbete kring cancerregister).  

11. Aktivt främja forskning med stöd av kvalitetsregister. 

 RCC stödjer aktivt i regionala, nationella och internationella forskningsprojekt utgående helt 

eller delvis från kvalitetsregisterdata. Detta sker genom stöd avseende registerkunskap, 

projekt planering, kontakt med myndigheter samt epidemiologisk och biostatistisk 

kompetens (se ovan under forskning och utveckling) 

12. Samverkan med industrin. 

 RCC besvarar kontinuerligt förfrågningar från industrin och kan erbjuda svar i form av 

översiktlig statistik. 

 Industrin har möjlighet att delta som observatör vid av RCC arrangerade diagnosspecifika 

regiondagar. 

 RCC funktionschef medverkar i referensgrupp för revision av 2012 års 

samarbetsöverenskommelse mellan SKL och life-science industrin. 

13.  Samverkan med nationell registerservice.  

 RCC har utbytt information med nationell registerservice, dvs underlag för presentationer på 

NRSs hemsida. 

 RCC har p g a karaktären av kvalitetsregister på cancerområdet med egen tillgång till 

regionala tumörregister ännu inte haft behov av stöd rörande t.ex. täckningsgradsmätningar. 

 En del av den kunskap och service NRS erbjuder finns tillgänglig på RCC. 

 RCC har frekventa kontakter med representanter för Socialstyrelsens hälsodatabaser i 

samband med länkningsprojekt.  

 Representanter från Socialstyrelsens samverkar med RCC och AKI i kodningsfrågor i 

cancerregistret. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE REGISTERCENTRUM 

UCR 2019 
 

 
 Denna verksamhetsberättelse består av två delar. Den första delen motsvarar en övergripande 

verksamhetsberättelse för Kvalitetsregistersektionen inom ramen för UCR´s verksamhet. Den andra 

delen omfattar verksamhetsberättelse enligt mall som förmedlats av SKR, och som närmare beskriver 

verksamheten utifrån formatet för ”Registercentrums nationella uppdrag”. Vissa formuleringar och 

stycken återfinns i båda delarna. Tillsammans utgör de en heltäckande verksamhetsberättelse för 

Kvalitetsregistersektionen inom UCR och Kvalitetsregistersektionen/UCR som del i RCO Uppsala-Örebro, i 

det nationella kvalitetsregistersystemet och det omställningsarbete till ”Framtidens kvalitetsregister” 

som fortsatt pågår.  

 

Kvalitetsregistersektionen inom ramen för UCR´s verksamhet – 

övergripande verksamhetsberättelse 

 

BAKGRUND REGISTERCENTRUM UCR  
UCR är landets största och äldsta registercentrum med kvalitetsregisterverksamheten integrerad i en 

organisation som även omfattar kliniska studier, biostatistik, biobank och biomarkör-labb, vilket ger 

anslutna kvalitetsregister unika möjligheter att utveckla alla delar av sin verksamhet och sin värdekedja. 

Registercentrum UCR är en del av Registercentrumorganisationen (RCO) Uppsala-Örebro tillsammans 

med Regionalt Cancercentrum (RCC).  

Registercentrum UCR verkar på uppdrag av SKR och utgör ett nationellt och internationellt ledande 

kvalitetsregistercentrum inom:  

 utveckling och drift av kvalitetsregister  

 rapportering av kvalitetsregisterdata för styrning, utveckling och utvärdering av hälso- och 

sjukvården  

 kvalitetsutveckling med stöd av kvalitetsregister  

 registerbaserad forskning inkluderande prospektiva registerbaserade randomiserade kliniska 

studier (R-RCT) 

För närvarande förvaltar och utvecklar Registercentrum UCR 22 nationella kvalitetsregister, samt ett par 

lokala kvalitetsregister inom olika områden.  

Inom ramen för UCR registercentrum finns stor kompetens, bred erfarenhet och gedigen expertis inom 

design av register, insamling, behandling och presentation av kvalitetsregisterdata, ekonomi, teknik, 

juridik, statistik, analys och vetenskaplig validering.  



Vi arbetar strikt enligt gällande lagrum och vår hantering av data liksom våra tjänster och processer står 

under tillsyn av Datainspektionen.  

Det faktum att UCR registercentrum har en nära koppling till organisationens båda huvudmän Uppsala 

Universitet och Akademiska sjukhuset/Region Uppsala bidrar till ett innovativt arbetssätt och fortgående 

utveckling.   

 
PERSONAL 2019  

 Under 2019 har personalen utgjorts av:  

 Sektionschef  

 Gruppchefer 

 Projektledare  

 Systemarkitekter  

 Systemutvecklare inom olika områden  (indata/registerplattform, 

utdata/datamodellering/registerdesign, rapportutveckling m.m.) 

 Testledare  

 QA (kvalitetssamordnare) 

 IT & Driftspersonal 

 Stöd kring administration och datauttag  

 Resurspersoner från administrativa sektionen 

 
Övergripande om verksamhet och funktionell organisation under 2019 
Efter några år av anpassning och omställning till det nya nationella kvalitetsregistersystemet blev under 
2019 de  omprioriteringar och justeringar i arbetssätt och planer som varit nödvändiga för möta 
”Framtidens kvalitetsregister” och ”Registercentrums nationella uppdrag” och nya förutsättningar,  mer 
kännbara. Vi gick in i 2019 med en verksamhetsplan som under året delvis fick revideras för att 
säkerställa att vi kunde realisera de viktigaste effekterna för både omställningen, registren och det 
nationella kvalitetsregistersystemet. Fokus har lagts på utvecklingsaktiviteter för gemensam 
infrastruktur och plattform, anpassning av organisation och kompetenser för att nå hög produktivitet 
och bra genomflöde av aktiviteter, samt dialog med registerorganisationerna för att gemensamt planera 
kort- och långsiktiga aktiviteter som är förankrade i vårt gemensamma uppdrag, realistiska i tid och 
omfattning, samt ansvarsfulla ur perspektivet att bevara upparbetade värden i pågående förändring.  
 
Under 2019 har vi förtydligat roller, funktioner och mandat och lagt grunden till en bättre rustad 
organisation för att arbeta med beredning och beslut för kvalitetsregistersektionens totala åtagande 
(där plattformsutveckling såväl som registerutvecklingsinsatser och andra uppdrag kopplat till UCRs 
övriga sektioner och uppdrag ingår). Att kvalitetsregistersektionen inom UCR har förmågan att erbjuda 
hela kedjan kring insamling, analys, forskningsstöd och R-RCT inom ett nytt registercentrumuppdrag 
ställer stora krav på organisationen i form av styrning och redovisning för separata uppdrag, generell 
professionalisering, säkerställande av resurssättning, och kompetensspridning och -försörjning. 
 
Arbete kring intern effektivitet och förbättring har pågått löpande, och aktiviteter för att hitta arbetssätt 

och organisationsformer som är flexibla, effektiva och som motiverar personalen har intensifierats 



under 2019.  En av de större satsningarna var starten av ett projekt som syftar till att öka UCR´s 

förmågor inom projekt- och portföljstyrning. 

 
 
Funktioner som etablerats under året är bland annat: 
     

 

 En ”produktledning” som är styrfunktionen för grunden i kvalitetsregistererbjudandet givet vårt 
uppdrag. Funktionen har också produktägarskap för vidareutvecklingen av 
kvalitetsregisterplattformen QReg5.  

 

 En ”registerledning”, som driver och samordnar registers utvecklingsplaner, samlar in krav och 
önskemål från UCRs samtliga registerkunder och tar hand om allt från löpande förvaltning till 
stöd kring hur register ska förhålla sig till sina programområden, och hur register och 
utvecklingsplaner relaterar till varandra.  
 

 En portfölj- och projekthantering med roller och arbetsprocesser för att fånga, samordna och 
följa upp UCRs totala erbjudande och åtaganden (inom såväl förvaltning som projekt), där även 
kritiska och sektionsövergripande projekt kontinuerligt övervakas och styrs. 
 

 En incidenthanteringsfunktion (IM), som hanterar såväl personuppgiftsincidenter som andra 
incidenter, och både korrigerande och preventiva åtgärder. 

 
I extern kontext har UCR varit fortsatt aktiva inom flera arbetsgrupper och processer som initierats och 
drivits inom RCO i Samverkan, och har under året haft mycket god dialog med övriga registercentrum i 
frågor både inom ramen för RCO i Samverkan, och i registerrelaterade frågor som uppkommit i andra 
sammanhang. Vi har samverkat med RCC i olika forum och frågor, både på ledningsnivå och i andra 
arbetsformer, och vi har haft omfattande kontakter med Centralt personuppgiftsansvariga myndigheter 
(CPUA) i registerrelaterade frågor. 
 
 
Om uppdrag och kunder 
Under 2019 har vi sett en något försiktigare hållning från kvalitetsregisterkunder kring utvecklingsbehov 

och -önskemål. Ett antal register har dock fortsatt haft ambitiösa utvecklingsplaner och -önskemål och 

stark finansiering. I några fall har vi kunnat inleda arbete som går i linje och takt med uppdrag och vår 

egen utvecklingsplan,  och i andra fall har vi tagit frågor vidare för att utreda nästa möjliga steg och/eller 

lyfta frågor för samråd inom Registercentrumorganisationer i Samverkan. I pågående förändring och 

med delvis justerade uppdrag för både registercentrum och registerorganisationer har vi erfarit att det 

är en ibland (för alla parter) påfrestande process att gå mot ett nytt sätt att arbeta där möjligheterna att 

tillgodose enskilda och registerspecifika önskemål, leverans- och utvecklingsplaner, är annorlunda än 

tidigare. 

Vi har sett att vi måste arbeta för att sätta förväntningar rätt, och öka förståelsen för vikten av att 

synkronisera utvecklingsinsatser så att fler register kan dra nytta av dem, dra nytta av erfarenheter och 

alltid tänka ett steg extra kring förvaltningsbarhet och långsiktig hållbarhet och bärkraft. Olika 



informations- och dialogaktiviteter har därför genomförts, till exempel vid registerhållardag, via 

informationsbrev och framförallt i direkta möten mellan UCR och registerrepresentanter, för att skapa 

gemensam tydlighet och förståelse kring våra respektive roller, vad UCR kan erbjuda, och hur vi 

tillsammans kan och behöver arbeta för registrens bästa. 

 
 
Även om utvecklingstakten kring flera tjänster stadigt har ökat under året , begränsas vi av att 
finansieringsmodellen i det nationella kvalitetsregistersystemet ännu inte fullt ut stödjer gemensamt 
utvecklingsarbete och att registerkunderna behöver tid och acceptans för det nya sättet att arbeta. Idag 
förutsätter utveckling av generiska och standardiserade lösningar och tjänster, att flera register är villiga 
att delfinansiera lösningar som kommer dem till del först längre fram. En stor del av dessa initiala 
satsningar har därför under 2019 till bekostats av UCR i väntan på andra möjligheter och förutsättningar 
för dessa nödvändiga investeringar.  
 
 
Under året har vi sett ett fortsatt starkt intresse och stor efterfrågan både kring vår registerplattform 
QReg5, och vår expertis och erfarenhet kring registerutveckling och registerbaserade studier, 
internationellt.  Under årets andra hälft påbörjades därför arbete med att bygga ett professionellt 
erbjudande kring kompetensstöd och teknisk infrastruktur, för att möta denna efterfrågan på ett 
professionellt och resurseffektivt sätt, som bidrar till att vi kan hjälpa flera aktörer att bidra till UCR´s 
mission ”Att förbättra hälsan för människor i Sverige och hela världen”. Under uppbyggnadsfasen av det 
här erbjudandet har vi samverkat med, bidragit till, och dragit nytta av, det arbete som sker inom ramen 
för projektet ”Euroheart” som syftar till att brett etablera kvalitetsregister inom kardiologi i Europa. 
  

 
Om medarbetare, kompetenser och linjeorganisation 
Inför 2019 var ambitionen att hålla antalet anställda oförändrat för att långsiktigt bibehålla kompetens 

och kapacitet inom registercentrumverksamheten och UCR´s totala organisation, trots att 

finansieringsprinciper inför framtiden fortfarande var oklara. Under året har vi anpassat både kapacitet 

och kostnader genom att kontinuerligt se över och vid behov minska antalet konsulter, och i perioder 

allokera personal till UCR´s övriga verksamheter och uppdrag. Vi har rekryterat ytterligare kompetens på 

bland annat användbarhetsområdet, inom systemutveckling, produktägarskap och agil metodologi, och 

till viss del kunnat minska beroendet till konsulter på dessa områden. Vi har ändrat viss inriktning och 

omfattning för gruppchefer för att säkerställa närvarande ledarskap och tydlighet i linjeorganisationens 

uppdrag, åtaganden och mandat. 

 
Om infrastruktur och plattform 
I arbetet med vår registerplattform QReg5 har det varit högsta prioritet skapa och följa en plan för att nå 
likartade och förvaltningsbara lösningar, i överensstämmelse med de krav och definitioner som börjat 
fastställas inom RCO i Samverkan. För att nå ett läge där merparten av våra register ser ut, fungerar och 
förvaltas på ett än mer likartat sätt, och därmed nå långsiktigt rimliga utvecklings- och 
förvaltningskostnader, har vi under 2019 arbetat med att ta fram nya processer för utrednings- och 
utvecklingsarbetet som väger in alla nödvändiga aspekter och säkerställer kvaliteten i utvecklade 
lösningar. Detta har varit tids- och resurskrävande och kan ha upplevts som fördröjande av våra 



registerkunder, då det är et delvis nytt sätt att arbeta på och viss annan aktivitet ibland tillfälligt fått 
pausas eller läggas i annan ordning än önskat.  
 
Dock har denna satsning lagt en mycket bra grund för kommande år och har möjliggjort att vi under året 
successivt har kunnat öka takten i utvecklingsarbetet för generella och återanvändbara lösningar. Under 
2019 har dessutom som en följd av detta arbete, ett betydligt bättre läge avseende registerförvaltning 
uppnåtts. Vi har fortsatt vår satsning på användbarhet och design med ambitionen att 
registerplattformen ska vara ett tydligt, konsekvent, effektivt och inte minst tilltalande arbetsverktyg.  

 
Vi ser plattformen som ett helt paket, där det utöver den tekniska lösningen även ingår handböcker och 
andra instruktioner för hur register ska byggas och förvaltas. Det arbete som inleddes 2018 har under 
2019 gett resultat i form av ett mer utvecklat ”Startkit” för registerutveckling, som innehåller grunden 
för en registerlösning i form av sidmallar, layout och gemensamma funktioner. Samtidigt har även 
plattformen som utvecklingsverktyg tagit flera kliv framåt och utvecklingsmiljöer, instruktioner och 
dokumentation har förbättrats.  
 
Här följer några exempel på sådant som fanns i vår utvecklings-roadmap för 2019 som har tagits fram 
under året: 
 

 Handbok för registerutveckling på QReg5. Under 2019 har vi arbetat fram en handbok som är 
till för att utvecklare och projektledare ska få en övergripande förståelse av vad plattformen är 
och enklare komma igång med utveckling av registerlösningar, samt att se till att man under 
implementationen följer regulatoriska ramar och upparbetad best practise. 

 Process för produktutveckling av plattform. En process (”från frö till träd”) för hur vi ska arbeta 
med att säkerställa leveransklara utvecklingsärenden för UCRs plattform som lever upp till krav i 
systemet, tillgänglighetskrav och andra lagkrav. 

 Grundsidmallar enligt framtagen site-map för registerprodukten. Återanvändbara sidmallar för 
alla grundsidor i ett register som möter användaren som matar in uppgifter och tittar på resultat 
för sin enhet. Fokus i utvecklingsarbetet 2019-20 är den vanliga registeranvändaren på en 
vårdenhet varför dessa sidmallar har legat först i vår utvecklings-roadmap och åtgärdats under 
2019.  

 Förbättringar kring plattformen som utvecklingsverktyg. Arbete med att strukturera och 
dokumentera utvecklingsmiljöer och förbättra interna verktyg som kapar tid i utvecklingsarbete 
och underhåll.   

 Designsystem för GUI och komponenter för plattformsuppbyggnad. Under arbetet med 
plattformen har generiska element och återanvändbara funktioner tagits fram och beskrivits. 
Det gör inte bara gränssnittet mer konsekvent och tilltalande, utan ökar även förvaltningsbarhet 
och takten i utvecklingen av plattform och därmed register, då till exempel färdiga 
tabellelement och andra funktioner och utseenden finns tillgängliga att använda på fler ställen.  

 Visuell design för kvalitetsregistret. En sammanhållen visuell design har tagits fram för hela 
registerlösningen enligt designprinciperna enkelhet, tydlighet, konsekvens och skönhet. Tanken 
är att registerstyrgrupper och beställare ska kunna ägna sig åt själva innehållet och inte behöva 
lägga tid på dessa ofta förbisedda aspekter, som är förenade med lagkrav kring tillgänglighet och 
dessutom är väldigt påtagliga för användarna.  

 
Under 2019 har omfattande resurser och investering lagts för att säkerställa att även andra delar och 
lager i den tekniska infrastrukturen hålls uppdaterade för att upprätthålla rimliga förvaltningskostnader,  



och för att minska säkerhetsrisker och arbeta proaktivt med IT-, informations- och driftssäkerhet.  Bland 
annat har vår SAS-miljö (för datahantering och utdata) uppgraderats, penetrationstester utförts, och 
flera tredjepartsprogramvaror uppdaterats. 
 
 

 
Om stöd till forskning  
UCRs Kvalitetsregister har fortsatt nyttjats flitigt av forskare som begär datauttag ur registren för att 

analysera data ur ett forskningsperspektiv. Samkörningar med Socialstyrelsens och Statistiska 

Centralbyråns register görs ofta, och under 2019 genomgick flera medarbetare en utbildning anordnad 

av Socialstyrelsen på plats hos UCR, för att bli så kallade ”Superbeställare”.  Vi har haft kontinuerlig 

dialog med dessa myndigheter för att förenkla och underlätta samarbetet, för att processen från 

datauttag ur register till leverans av samkörd, avidentifierad databas till forskaren ska gå så smidigt som 

möjligt. Vi har även fortsatt förenkla intern hantering av datauttagsprocessen och kvalitetskontrollen så 

att största möjliga nytta kan ges, till så liten tidsåtgång som möjligt, då det gynnar såväl den enskilda 

forskaren som UCR. 

UCR har fortsatt utveckla och förvalta den innovativa infrastruktur för registerbaserade randomiserade 

kliniska studier – ”R-RCT” - som uppmärksammats som världsledande av NIH och FDA. Under 2019 och 

flera år framåt, drivs hos UCR (i ett samarbete mellan registercentrumuppdraget och UCR´s sektion för 

Klinisk forskning) flera prospektiva studier, bland annat ABC AF-studien där AURICULA 

förmaksflimmerregister för första gången används för en prospektiv studie, TIMING som genomförs i 

Riksstroke (som tillhör RC Norr), FULL REVASC som för första gången möjliggör insamling av studiedata 

från utländska centra via eCRF (electronic Case Report Form) samt automatiskt nedladdade studiedata 

från register i Sverige/Island (Swedeheart) och Norge (NORIC) i en och samma kliniska databas (EDC), 

med flera.  

Under 2019 har kvalitetsregisterorganisationen inom UCR tillsammans med sektionen för Klinisk 

Forskning gett stöd och rådgivning kring lämpligheten i att genomföra registerbaserade randomiserade 

kliniska studier av olika slag (tex valet mellan R-RCT och traditionell RCT, GCP-krav mm). 

Då det tekniska ramverket för R-RCT kan nyttjas fristående (dvs. inte behöver integreras i en 
registerlösning, eller måste användas tillsammans med register som är byggda med viss teknik) har 
efterfrågan varit fortsatt mycket hög. 
 
 
  

VERKSAMHETEN UTIFRÅN ”REGISTERCENTRUMS UPPDRAG”, ENLIGT 

SKR´S FORMAT 
 

Nedan följer en sammanställning av verksamheten enligt mall från SKR, och syftande till att följa upp 

den verksamhetsplan som lämnades in avseende verksamhetsåret 2019.  

 



VILKA ÅTGÄRDER HAR RCO VIDTAGIT INOM DEN EGNA ORGANISATIONEN OCH I SAMARBETE 

MED ANDRA RCO FÖR ÖKAD SAMORDNING OCH SAMVERKAN I STÖDET TILL 

KVALITETSREGISTREN, DVS. FÖR ANPASSNING TILL ”DET NYA KVALITETSREGISTERSYSTEMET”, 

AVSEENDE:  
 

 

 ÖKAD SAMORDNING AV IT-PLATTFORMAR SAMT ANPASSNING TILL ATT NATIONELLA 

KVALITETSREGISTER KAN SAMSPELA MED FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSMILJÖER OCH 

MED LANDSTINGENS/REGIONERNAS E-HÄLSOARBETE I ÖVRIGT.  
 

Samordningen rör sig på flera plan, dels nationellt genom att vi förhåller oss och bidrar i det nationella 
arbetet där kopplingen mot nationell infrastruktur och framtidens vårdinformationmiljöer ingår, dels 
mellan kvalitetregisterplattformar i systemet (RCO-nivå) och dels internt hos UCR för 
plattformsutveckling. Här redogörs kort för dessa olika nivåer:  
 

1. När det gäller den nationella nivån består arbetet mest i omvärldsbevakning och dialog med 
olika parter för att hitta en långsiktig strategi där vi närmar oss, kan dra nytta av och bidra i att 
integrera tjänster och lösningar i linje med e-hälsoarbetet på nationell och regional nivå och de 
initiativ och den struktur som finns på plats. Vår nya organisation med tydligare utpekade roller 
och ansvarsområden för det analysarbete kring omvärld, intressenter och målgrupper kopplat 
till vårt uppdrag har hjälpt till att under året göra det på ett mer strukturerat sätt en tidigare. 
Mycket av detta arbete handlar om att minimera risker och se till att verksamheten gör rätt 
saker i rätt tid då många initiativ och snarlika lösningar redan finns i systemet.  

 
2. När det gäller samordning mellan registerplattformar har UCR varit delaktiga och drivande i den 

RCO-gemensamma genomlysningen av plattformar och plattformsstrategi. UCR har under 2019 
hittat former för väl fungerande samarbete inom RCO i Samverkan och ser till att 
utvecklingsarbete planeras först efter att noga ha övervägt och undersökt om/hur övriga aktörer 
har löst behovet, om register kan nyttja redan utvecklade lösningar och/eller UCR kan integrera 
eller dra nytta av befintliga sådana. Samarbetet rör sig om utbyte kring gemensam tolkning av 
erbjudandet koppat till uppdraget, juridiska frågor, teknik och annan best practise.  

 
3. Mest intensivt har vi under 2019 arbetat med intern samordning; att förtydliga och likrikta 

erbjudande och registerlösningar hos UCR genom att vidareutveckla och ”produktifiera” vår 
plattform QReg5 med underliggande tjänster som UCRs register på sikt kommer att dra nytta av 
och använda. I detta arbete är  ”utbyte av data” och att det ska vara enkelt att koppla på och 
integrera även andra tjänster i hälso- och sjukvården en av våra grundstenar. 

 
 

 STÖD FÖR SAMARBETET MELLAN NATIONELLA KVALITETSREGISTER OCH NATIONELLA 

PROGRAMOMRÅDEN 
  

Under 2019 genomfördes inom ramen för RCO Uppsala Örebro, på uppdrag från Samverkansnämnden 
för sjukvårdsregionen,  en utredning rörande RCO Uppsala Örebros roll som stöd till regional och 
nationell kunskapsstyrning. Arbetet kommer att tas vidare på olika sätt under 2020. 
 



Vår förhoppning var att etableringen av NPO och samarbete mellan register och tillhörande NPO skulle 
ha gått framåt snabbare under 2019. Då NPO´s vägledning kring  strategisk riktning kring för 
datainsamling givet bland annat forskningsläge och praktisk nytta är oerhört viktig för enskilda registers 
existensberättigande och vägval, hoppas vi på bättre framdrift under 2020. Vi upplever att i vilken mån 
register vänder sig till sitt NPO för vägledning och råd, varierar. Det ter sig som om de inte riktigt vet i 
vilka situationer de förväntas göra det och hur deras respektive ansvarsområde och uppdrag ser ut. Vi 
som registercentrum uppmuntrar och bidrar i dialogen mellan dem, och vill gärna skapa en arena för 
NPO och register att mötas. Dock ser vi att tydlighet för såväl NPO som register och kring hur 
samarbetet bör fungera  för att vår roll som registercentrum i form av stöd i detta samarbete ska vara 
praktiskt möjligt och falla riktigt väl ut. 
 

HUR HAR RCO BIDRAGIT TILL ATT UNDERLÄTTA REGISTRENS DATAINSAMLING T.EX. I 

FORM AV NATIONELLA INTEGRATIONSLÖSNINGAR MOT VÅRDINFORMATIONSSYSTEMEN 

OCH STÖD TILL REGISTREN INOM ENSNING AV VARIABLER OCH ANPASSNING T.EX. TILL 

NATIONELLT FACKSPRÅK  
 

När det gäller arbete med nationella integrationslösningar har UCR och register under 2019 inväntat 
utredning och besked om nästa steg i den nationella informationsförsörjningsstrategin och inte påbörjat 
nya integrationsprojekt. Förvaltning och slutfas för befintliga och påbörjade projekt har fortgått under 
2019, däribland SVD-integration för RiksSvikt och planering för ytterligare anslutning till NKRR för Senior 
Alert. 
 
Ansvaret för registrets innehåll i form av variabler som samlas in, namngivning och standarder är en 
fråga för registerstyrgrupp (och CPUA). Som registercentrum informerar vi kunder om det stöd vår 
plattform ger kring att använda nationellt fackspråk och fördelarna med detta. Via UCRs 
terminologitjänst i plattformen uppdaterar vi årligen till aktuella ICD-koder och andra kodverk, vilket ger 
nytta för de register som exempelvis använder diagnoskoder, och förbättringar kring denna tjänst har 
implementerats under 2019.  
 
I övrigt kvalitetsgranskar vi, i den mån vi har vårdrelaterade begrepp som visas i plattformens gränssnitt 
som är gemensamma, mot begrepp som ska användas enligt socialstyrelsens termbank.  
 
 

HUR HAR RCO ARBETAT MED UTFORMNING OCH UTVECKLING AV REGISTRENS DESIGN  
 

 MOT EN HÖGRE GRAD AV SAMORDNING AVSEENDE GENERISKA FUNKTIONER OCH 

SAMORDNING AV S.K. NÄRLIGGANDE REGISTER 

 

Under 2019 har UCR haft dialog med såväl SKR som register när sammanslagningar och samordning 
väntas bli/bör bli aktuella. En viktig insikt är att den efterlysta nyttan kan uppnås på många olika plan, 
och att det är viktigt att börja med att förstå var gränsytorna går. För UCR handlar det bland annat om 
att förstå vilka organisatoriska och tekniska insatser som kan behöva förberedas. Idag samlar många 
register in samma eller snarlik information och många gånger kan gemensamma analysmiljöer minska 
behovet av dubbelinmatning och snarlik datainsamling. I andra fall kanske register ska betraktas som 



delregister under ett och samma paraply. Det är viktigt att inte börja i fel ände varför vi försöker att 
förstå behovet och därefter föreslå möjliga lösningar.   
 
Då vi har dialog med och förvaltar många register, ser vi en mängd synergier som kan uppnås i form av 
likartade funktioner, lösningar och redundans. I utvecklingen av QReg5-plattformen har vi under 2019 
börjat bygga upp default-beteenden utifrån analys av alla dessa snarlika implementationer, för att styra 
och hjälpa register till ökad konsekvens och färre överlapp.  
 

 I VALET AV INDIKATORER SOM ÄR RELEVANTA UTIFRÅN NATIONELLA VÅRDPROGRAM OCH 

MOTSVARANDE, FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH SOM SPEGLAR PATIENTERNAS PERSPEKTIV.  
 

Tyvärr upplever vi en ännu otillräcklig etablering av NPO och andra nätverk som krävs för att ta fram och 
påverka registers utveckling i den riktningen att de är relevanta utifrån nationella vårdprogram och 
personcentrerade vårdförlopp. Registerstyrgrupper (och ytterst CPUA) är i praktiken de som fattar 
beslut om vilken data som ska samlas in, och att i detta säkerställa att det sker utifrån områdets bästa, 
praktisk nytta och är till gagn för patienterna. Här kan mer göras för att ifrågasätta och förbättra nyttan, 
t.ex. vid val av indikatorer, och i analysen kring hur det mäter framgång kopplat till nationella 
vårdprogram. Dock är RCOs ansvar eller mandat i detta inte tydligt uttalat.  
 
Våra kundansvariga projektledare har under 2019 liksom tidigare haft dialog med respektive register om 
hur de ser på registrens utveckling gällande bland annat innehåll, process/resultatmått och 
täckningsgrad för att bli än mer användbara register i nationellt och lokalt förbättringsarbete. Vi 
uppmuntrar registerorganisationerna att alltid tänka i dessa termer, när vi tillsammans arbetar med 
respektive registers utvecklingsplan. 
 
 

BESKRIV DET STÖD TILL REGISTREN, OCH I FÖREKOMMANDE FALL TILL HUVUDMÄNNEN SOM 

RCO LÄMNAT, FÖR ATT DEFINIERA OCH UPPNÅ HÖG TÄCKNINGSGRAD OCH GOD 

DATAKVALITET.  
 

Hur väl mål kring god täckningsgrad uppnås i olika register varierar stort, och huvudsakligen tror vi att 
störst effekt för att uppnå högre täckning ligger i att huvudmännen behöver ge stöd i form av processer 
och tid i verksamheterna för att vårdpersonal ska kunna prioritera registerarbete. Registercentrums 

bidrag är främst att i vår etablerade arbetsprocess ge registrens styrgrupper kontinuerligt stöd i 
dessa frågor, och vi erbjuder det stödet både i form av inmatnings- och rapportfunktionalitet 
med hög användbarhet, och dialog och rådgivning avseende till exempel begränsande av 
variabellistor, och utformning av registrens design. 
 
Vid utveckling av QReg5-plattformen har modellen för validering av data, i syfte att ha god kontroll på 
versioner av variabler/definitioner och datakvalitet, varit en utgångspunkt, och är en av styrkorna i den 
nya plattformen. Under 2019 har monitoreringslösningar vidareutvecklats, och med utgångspunkt i det 
arbetet har dialog med flera registerstyrgrupper förts, kring hur arbetet kring datakvalitet och 
täckningsgrad kan utvecklas och fortsätta omsättas i både förbättrade processer och tekniska stöd. 
 
 



BESKRIV RCOs. STÖD TILL REGISTREN FÖR ATT STIMULERA ÖPPNA REDOVISNINGAR AV DATA 

OCH PRESENTATION AV KÖNSUPPDELAD STATISTIK  
 
Att säkerställa att registerstyrgrupper själva eller med hjälp av UCR ska kunna ta fram årsrapporter och 
andra öppna redovisningar där man kan se och jämföra vården i olika delar av landet, ser vi som en 
grundläggande del av vårt uppdrag. UCR bistår register med sammanställningar och exporter där kön 
kan redovisas kopplat till t.e.x olika indikatorer för att jämföra måluppfyllelse för män respektive 
kvinnor. Då det för merparten av patienter som finns i UCRs register (de med svenska personnummer 
eller samordningsnummer) görs en slagning mot befolkningsregistret, hämtas uppgift om ålder och kön 
automatiskt och behöver inte matas in som variabler i registret. Endast för det fåtal patienter som har 
reservnummer behöver dessa uppgifter läggas in manuellt, och för det flödet har plattformen designats 
för att uppmuntra att användaren tar sig tid att lägga in dessa uppgifter.      
 
Under 2019 har UCR genomfört målgruppsanalys och effektkartläggning av utdatabehov från 
kvalitetsregister, delvis tillsammans med övriga RCO. Detta för att få en tydligare målbild, förstå 
målgrupper och hur vi behöver prioritera dessa gentemot varandra för att säkerställa att resurser läggs 
på rätt sak vid rätt tidpunkt. Målsättningen är att utveckla lösningar som ger effekt, men som adderar 
rimligt till det totala förvaltningsbehovet. Utifrån detta arbete beslutade UCR att under 2019  förvalta 
befintliga lösningar för publik presentation, men prioritera utveckling för de målgrupper som behöver 
data för internt förbättringsarbete. När det gäller eventuella nya lösningar för att tillgängliggöra data 
publikt förespråkar vi ett gemensamt grepp inom kvalitetsregistersystemet för att avgöra hur dessa 
lösningar ska förhålla sig gentemot till exempel Vården i siffror,  och förtydliga vad RCOs ansvar är för att 
utveckla lösningar för publik utforskning. 
 
Under 2019 har vi arbetat för att fler av UCRs register ska ansluta till och kontinuerligt överföra data till 
Vården i siffror för att redovisa kvalitetsindikatorer publikt, via den generiska plattformstjänst som 
utvecklats för det ändamålet. 
 
 

BESKRIV RCOs. STÖD TILL REGISTREN AVSEENDE PATIENTMEDVERKAN OCH PROM/PREM.  
Då det under 2019 genomförts en utredning kring bland annat de juridiska frågorna kring 
kvalitetsregisters möjligheter och ansvar, respektive huvudmännens ansvar, gällande insamling av 
PROM/PREM-data, har UCR avvaktat resultat av utredningar och inte genomfört något 
nyutvecklingsarbete relaterat direkt till detta. 
 
Det gemensamma beslutet inom RCO-samverkan uppfattar vi är att fortsätta förvalta befintliga 
PROM/PREM-lösningar men att inte gå vidare med omfattande utvecklingsinsatser innan de 
grundläggande ansvarsfrågorna är lösta. Då UCRs Qreg5-plattform (till skillnad från t.ex. Stratum och 
INCA) idag därför inte innehåller något stöd för att skicka och ta emot patientifyllda enkäter inser vi att 
de register som helt bygger på denna typ av data kan drabbas hårt. Därmed har vi under 2019 utrett och 
undersökt om det i sådana specialfall kan finnas något sätt för ett register att t.ex. ansluta till någon i 
systemet redan befintlig lösning. Bland annat för vi dialog med RC VGR och representanter för Inca kring 
möjliga samarbeten, och i dialog med enstaka register har vi även utvärderat externa lösningar.   
 
Med något undantagsfall är vår bedömning att insamling av PROM/PREM ändå fungerar relativt 
tillfredställande för register via enkäter som vårdpersonal lägger in i registret, och det är den generella 
lösning UCR har stöd för i nuläget.  



 
 

BESKRIV RCOs. STÖD TILL REGISTREN, OCH OM TILLÄMPLIGT I ERT UPPDRAG - STÖD TILL 

HUVUDMÄNNEN, AVSEENDE DATA MANAGEMENT OCH STATISTISKA ANALYSER.  
 
Inom UCR finns en välrustad organisation med fler än 20 statistiker, biostatistiker och data managers 
som kan bistå såväl registerhållare och styrgrupper som forskare, med analyser av registerdata. Våra 
statistiker har gedigen erfarenhet av att analysera data från kvalitetsregister i allt från datauttag, 
underlag till årsrapporter och enklare forskningsprojekt, till stora multicenter kliniska prövningar med 
kvalitetsregister som grund.  
UCR har alltså redan idag en organisation som bidrar till register och huvudmän med stöd av det här 
slaget. Om stöd till huvudmännen är tänkt att framöver vara mer omfattande, tex inom ramen för 
kunskapsstyrningen,  krävs större tydlighet kring uppdraget, omfattning av uppdrag, och finansiering.  
 
Med anledning av det har RCO Uppsala-Örebro på uppdrag av Samverkansnämnden för Uppsala Örebro 
sjukvårdsregionunder 2019  genomfört en utredning för att få tydligare förståelse för och svar kring vilka 
tjänster och konkreta krav det nya kunskapssyrningssystemet ställer på RCO. Detta uppdrag initierades 
av RCO för att kunna förstå hur RCO-verksamheten behöver vara dimensionerad och vilka kompetenser 
som kommer att krävas framåt. Här ingår data management och statistisk analys, men även andra 
tjänster.  
 
I utredningen konstaterades att det är skillnader kring vilket stöd, och djupet av stödet, som kan ges 
beroende på om ett registercentrum förvaltar ett register där värdskap finns inom sjukvårdsregionen, 
respektive om kvalitetsregistren ligger under ett annat registercentrum men värdskapet finns i 
sjukvårdsregionen. Detta inte minst när det kommer till att kunna bidra inom data management och 
statistiska analyser.  
 
 

BESKRIV RCOs. STÖD FÖR ATT UNDERLÄTTA FORSKNING OCH SAMVERKAN MED LIFE SCIENCE 

FÖRETAG.  
 

UCRs Kvalitetsregister har fortsatt nyttjats flitigt av forskare som begär datauttag ur registren för att 

analysera data ur ett forskningsperspektiv. Samkörningar med Socialstyrelsens och Statistiska 

Centralbyråns register görs ofta, och under 2019 genomgick flera medarbetare en utbildning anordnad 

av Socialstyrelsen på plats hos UCR, för att bli så kallade ”Superbeställare”.  Vi har haft kontinuerlig 

dialog med dessa myndigheter för att förenkla och underlätta samarbetet, för att processen från 

datauttag ur register till leverans av samkörd, avidentifierad databas till forskaren ska gå så smidigt som 

möjligt. Vi har även fortsatt förenkla intern hantering av datauttagsprocessen och kvalitetskontrollen så 

att största möjliga nytta kan ges, till så liten tidsåtgång som möjligt, då det gynnar såväl den enskilda 

forskaren som UCR. 

UCR har fortsatt utveckla och förvalta den innovativa infrastruktur för registerbaserade randomiserade 

kliniska studier – ”R-RCT” - som uppmärksammats som världsledande av NIH och FDA. Studieresultaten 

har förändrat internationella behandlingsriktlinjer och under 2017 resulterade de i tre publikationer i 

världsledande New England Journal of Medicine. Under 2019 och flera år framåt, drivs hos UCR (i ett 



samarbete mellan registercentrumuppdraget och UCR´s sektion för Klinisk forskning) flera prospektiva 

studier, bland annat ABC AF-studien där AURICULA förmaksflimmerregister för första gången används 

för en prospektiv studie, TIMING som genomförs i Riksstroke (som tillhör RC Norr), FULL REVASC som för 

första gången möjliggör insamling av studiedata från utländska centra via eCRF (electronic Case Report 

Form) samt automatiskt nedladdade studiedata från register i Sverige/Island (Swedeheart) och Norge 

(NORIC) i en och samma kliniska databas (EDC), med flera.  

Under 2019 har kvalitetsregisterorganisationen inom UCR tillsammans med sektionen för Klinisk 

Forskning gett stöd och rådgivning kring lämpligheten i att genomföra registerbaserade randomiserade 

kliniska studier av olika slag (tex valet mellan R-RCT och traditionell RCT, GCP-krav mm). 

Då det tekniska ramverket för R-RCT kan nyttjas fristående (dvs. inte behöver integreras i en 
registerlösning, eller måste användas tillsammans med register som är byggda med viss teknik) har 
efterfrågan varit fortsatt mycket hög. 
 

 

HUR HAR RCO BIDRAGIT TILL ATT UNDERLÄTTA REGISTRENS PRESENTATION AV DATA OCH 

RESULTAT (UTDATALÖSNINGAR) OCH HUR DESSA LÖSNINGAR UTVECKLAS I ENLIGHET MED 

HUVUDMÄNNENS BEHOV FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING OCH PLANERING /UPPFÖLJNING.  
 

Under 2019 har UCR arbetat med effektkartläggningar och på så sätt analyserat utdatabehoven hos 
olika målgrupper, dels för att få ett underlag att diskutera inom RCO i Samverkan,  men även för att 
kunna prioritera de insatser som ger störst effekt i nuläget.  
 
Den målgrupp som prioriterades för 2019 för UCR och för fortsatt implementation i plattformen, är den 
som använder data för förbättringsarbete på vårdenheterna. Under 2019 har UCR därför påbörjat 
implementationen av ett paket av rapporter som vänder sig till vårdenheten för att arbeta med 
verksamhetsförbättring.  
 
Målgrupper hos huvudmännen som använder registerdata för verksamhetsutveckling i form av 
planering och uppföljning (exempelvis kopplat till ekonomiskt utfall och resurssituation) har ofta även  
behovet av överföring av data givet olika tidsintervall och skärningar (exporter), för att kunna använda 
rådata tillsammans med andra källor och/eller presentera i externa system. Under 2019 har 
implementerat sådana leveranser, men ser en sådan kraftigt ökad efterfrågan att vi kommer att behöva 
utreda vidare hur vi som RCO ska förhålla oss till storskaligt tillhandahållande av sådana här tjänster. Att 
på ett säkert och effektivt sätta upp och förvalta sådana leveranser är resurskrävande, då leveranserna 
ofta är dagliga, och ändringar i registren medför omfattande justeringar i exportformat. 
 
 

HUR HAR RCO BIDRAGIT TILL STÖDET TILL REGISTREN I JURIDISKA FRÅGOR.  
UCR har kompetens och upparbetade kanaler för att hjälpa register i juridiska frågor och har under 2019 

utvecklat arbetssätt och dokumentation ytterligare för att etablera vårt ”regulatoriska minne”, sprida 

grundläggande regulatorisk kunskap internt och säkerställa att registerrepresentanter får snabba, 

tydliga och konsekventa besked kring återkommande frågor.  



De forum och arbetsgrupper som bidrar med kunskap är framförallt det regulatoriska råd som består av 

representanter från UCR, RCC Uppsala-Örebro och jurister inom Region Uppsala. Rådet har under 2019 

haft sammanträden var tredje vecka och behandlar där kontinuerligt frågor som uppkommer. 

UCRs Quality Assurance funktion, (Kvalitetssamordnare) har under året varit involverad i en mängd 

frågor och bistått med efterfrågat stöd till registerhållare, registerstyrgrupper och andra intressenter, 

samt hjälpt till att förtydliga interna processer och bistått med kunskap kring de regelverk vi har att 

förhålla oss till.     

I arbetet med kvalitetsregistererbjudande och plattform har vi kontinuerligt involverat och 

dokumenterat regulatoriska beslut som får påverkan på registerutveckling och plattform. Detta har 

sammanfattats i en handbok där en del berör just tolkning av juridik (t.ex. delning av data mellan 

vårdgivargränser). I den mån det är möjligt dokumenterar vi och implementerar stöd i plattformen så att 

det är lätt att bygga register enligt de lagar och föreskrifter som gäller. Vi har även i detta arbete under 

året förtydligat Standard Operating Procedures (SOP) och rutiner för bland annat utträde, registerutdrag 

och loggning.   

 

BESKRIV RCOs. STÖD I ARBETET I DEN LOKALA/REGIONALA UTVECKLINGEN MOT ETT 

SAMMANHÅLLET SYSTEM FÖR KUNSKAPSSTYRNING.  
Även här får vi hänvisa till den utredning  RCO Uppsala-Örebro genomfört under 2019 på uppdrag av 
Samverkansnämnden för Uppsala Örebro sjukvårdsregion genomfört en utredning för att få tydligare 
förståelse för och svar kring vilka tjänster och konkreta krav det nya kunskapssyrningssystemet ställer på 
RCO, och konsekvenserna av RCO´s olika förutsättningar.  
 
Den organisation som funnits under 2019 är inte rustad att fullt ut ta sig an detta uppdrag och 
utredningen kom fram till och var samstämmig i att roller, tydlighet kring var olika uppdrag hör hemma 
samt finansiering av detta uppdrag behöver tydliggöras. Alla RCO har i nuläget har olika profil och 
styrkor, varför stödet kring kunskapsstyrning framförallt under 2019 varit inriktat på de områden där 
UCR är starka. UCR är unikt i att vi är en av få RCO som själva utvecklar en registerplattform och har tagit 
fram och driver ramverk för att bedriva R-RCT och har bra stöd för att erbjuda hela kedjan kring 
insamling, analys och forskning på registerdata, varför det är här vi kan och har inriktat vårt stöd.  
 
 

BESKRIV RELEVANT SAMVERKAN FÖR RCO MED ANNAN VERKSAMHET, EXEMPELVIS 

ANGRÄNSANDE REGIONALA UPPDRAG  

 
- Forum Uppsala-Örebro, med uppdraget att skapa lokala noder i sjukvårdsregionens sju landsting och 
regioner, syftande till att stärka samarbetet mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri, ligger 
organisatoriskt inom ramen för UCR.  
 
- UCR samverkar fortsatt med Kliniska Studier Sverige och Forum Uppsala-Örebro för att utarbeta och 
tillgängliggöra nationella riktlinjer för registerbaserade randomiserade studier, sk R-RCT.  
 
- UCR drev under 2019 en förstudie finansierad av Vetenskapsrådet, kring framtagandet av 
internationella riktlinjer för registerbaserade randomiserade studier, sk R-RCT.  
 



- Kvalitetsregisterverksamheten inom UCR har naturligtvis ett välutvecklat samarbete med UCR´s övriga 
ingående verksamheter; Biobank, Labb samt Klinisk forskning. Dessa delverksamheter har i sin tur långt 
gående lokala och regionala uppdrag, som ofta genomförs lyckosamt och har sin styrka just på grund av 
tillgången till den totala kompetensen och infrastrukturen hos UCR.  
 
- Internationella och nationella samarbeten där UCR bidrar med kompetensstöd har initierats i flera 
sammanhang, och det finns ett stort intresse såväl kring kompetensstöd och erfarenheter, som kring 
den tekniska plattformen och infrastrukturen. Samarbete har inletts med European Society of 
Cardiology kring registeruppbyggnad i flera länder inom Europa (det sk Euroheart-projektet).  
 
 
 

BESKRIV RELEVANT SAMVERKAN FÖR RCO MED ANNAN VERKSAMHET, EXEMPELVIS 

ANGRÄNSANDE REGIONALA UPPDRAG, T.EX. STÖD TILL REGISTERBASERAT 

FÖRBÄTTRINGSARBETE  
Då etablerade tjänster och kompentens och resurser skiljer sig åt mellan olika RCO kan vi i konstatera 
(bland annat med hänvisning till tidigare nämnda utredning av vilka framtida krav kunskapssystemet 
ställer på RCO) att förutsättningarna skiljer sig åt.  
 
UCR har idag framförallt en registerplattform, kunnande i att bygga livskraftiga register, erfarenhet av 
klinisk forskning och en unik gränsyta mellan klinisk forskning, statistisk analys och kvalitetsregister, som 
möjliggör R-RCT:er och forskningsstöd.  UCR har historiskt haft men har i nuläget inte en organisation 
rustad för att bedriva vårdförbättringsarbete i praktiken i någon större omfattning, och saknar 
kompetens i form av t.ex. processledare.  Under 2019 har insatserna därför främst bestått i att erbjuda 
de tjänster och kompetenser som är starka, och förstå vad som skulle krävas för att återetablera även 
vårdförbättring i närhet med professionen i annan form än det som sker på andra nivåer via de tjänster 
vi erbjuder. Vi är ödmjuka inför att lyfta frågor kring hur detta och andra RCO-uppdrag ska fördelas 
mellan registercentrum och i den mån uppdraget så kräver, rusta vår verksamheten för eventuellt 
utökade uppdrag.  
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1. Verksamhet 
 

 
Sjukvårdsregionala HTA-rådet är underställd Samverkansnämndens ledningsgrupp och består 
av medlemmar från sjukvårdsregionens sju regioner. 
 
Rådet utgör ett gemensamt forum för HTA-frågor i Uppsala-Örebroregionen. Syftet är att 
rådets medlemmar ska fånga upp aktuella frågor inom den egna organisationen där behov av 
en systematisk kunskapssammanställning kan föreligga. I HTA-rådet görs en gemensam 
prioritering bland inkomna frågeställningar. Frågor som är av gemensamt intresse för hela 
sjukvårdsregionen har företräde, liksom frågor där balansen mellan direkt patientnytta och 
risk är oklar och bedöms viktig. Frågor av omfattande hälsoekonomisk natur prioriteras 
likaså.  
 
För vissa av de ärenden som tas upp till diskussion räcker en kartläggning av den 
vetenskapliga litteraturen gjord av bibliotekarie, eventuellt kompletterade med manuell 
sökning i globala HTA-databaser av Camtö:s projektledare för att frågan ska anses besvarad. I 
andra fall behöver en komplett HTA-rapport tas fram.  
 

 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
 

Under 2019 har två Skype-möten (190202 och 190524 samt 190830 och 191122) och ett 
fysiskt möte i Örebro hållits per termin (190404 och 191009).  

 
Närvaron har varierat. Representant från Dalarna har saknats vid samtliga möten under året. 
Vid förhinder för ordinarie medlem i rådet har beslutats att en ersättare från den region man 
företräder ska delta istället. Det har fört med sig att anställda från sjukhusbiblioteken deltagit i 
större utsträckning. Möjligheterna att diskutera och prioritera mellan olika frågeställningar 
utifrån ett sjukvårdsperspektiv blir då begränsade.  

 
Vid rådets möten har en del tid ägnats åt att rådets medlemmar rapporterat, diskuterat och 
tipsat varandra om hur de arbetar inom den egna regionen för att göra HTA-funktionen känd i 
syfte att få ett inflöde av frågor. Det handlar i första om kontakt med den egna 
biblioteksverksamheten och avdelningar för medicinsk teknik. Övervägande delen av rådets 
medlemmar ingår inte i den patientnära verksamheten och hur deras uppdrag att fånga upp 
viktiga HTA-frågor inom den egna organisationen ska konkretiseras förefaller inte helt klart.  

 
Vidare har ett antal konkreta frågor diskuterats. En god arbetsordning har utkristalliserats där 
sjukhusbiblioteken i flera regioner gör s k försökningar, dvs en initial och preliminär 
kartläggning över hur omfattande den vetenskapliga litteraturen för en specifik frågeställning 
förefaller vara. Det underlättar påtagligt inför beslut om HTA-rådet förordar att gå vidare med 
en fråga eller inte. 
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Frågor som diskuterats och som kunnat avslutas i och med dylika försökningar är bland annat 
utprovning av sittdynor med tryckmätning för rullstolsburna, användning av tyngdtäcken och 
utrustning för automatiserad desinfektion av sjukhuslokaler. Andra frågor har diskuterats men 
inte bedömts lämpliga som HTA-frågor. De frågor som gått vidare till att bli kompletta 
rapporter redovisas under 3 Aktiviteter.  

 

2.2 Medlemmar 
 

Louise Olsson, Örebro, enhetschef Camtö, ordförande 
 

Emelie Condén, Västmanland 
Kjell Ola Engman, Sörmland 
Håkan Geijer, Örebro 
Maria Klässbo/Maria Stålhammar, Värmland 
Johan Sundström, Uppsala  
Sverker Svensjö, Dalarna 
Eva Sving, Gävleborg 

 
Ulrica Elfgren, sjukhusbiblioteket i Karlstad och ordförande i biblioteksnätverket för HTA har 
varit adjungerad till rådets möten under 2019.  

3. Aktiviteter under året som varit 
 
Rådets uppgift vid sammankomsterna är att diskutera och prioritera bland inkomna 
frågeställningar, samt när så är möjligt även delta i arbetet med framtagandet av själva 
rapporterna.  

 
En fråga från Värmland kring röntgenbehandling av hudtumörer genomfördes som en s k 
snabböversikt där en medarbetare från Camtö sammanställde tillgängliga studier. 

 
En komplett HTA-rapport kring kirurgisk behandling av rektusdiastas efter graviditet har 
utförts där frågeställningen kom från Västmanland.  

 
Ytterligare en större frågeställning kom från Västmanland avseende automatiserad 
centraliserad läkemedelsdispensering för patienter på sjukhus. Sakkunniga har varit 
representanter från Västmanland och Uppsala. Rapporten kommer att publiceras mars 2020.    

 
Gävleborg har inkommit med fråga kring det vetenskapliga underlaget för digital triagering av 
patienter som tar kontakt med vården.  Sjukhusbiblioteket i Västmanland har bidragit med en 
omfattande försökning varvid en omfattande kunskapssammanställning visat på ett begränsat 
antal studier. Litteratursökningen för denna kartläggning var gjord i april 2018.  
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4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
 

 
Regionala HTA-rådet avser fortsätta ha två Skype-möten per termin liksom ett fysiskt möte. 
Erbjudande om att detta ska hållas på annan ort än Örebro med anordnande av ett 
informationsmöte om den sjukvårdsregionala HTA-funktionen och HTA-arbete i stort har 
upprepats vid ett flertal tillfällen men ingen region har visat konkret intresse för detta. Mötena 
kommer därför tills vidare att äga rum i Örebro.  

 
Ordförande i sjukvårdsregionala HTA-rådet har kontaktat ordförande för samtliga fyra 
nationella programområden som har sitt värdskap inom Uppsala-Örebroregionen och på ett 
detaljerat sätt beskrivit vad den sjukvårdsregionala HTA-funktionen kan bistå med. Ingen 
konkret fråga har ännu inkommit.  

 
 

Under 2020 planeras en uppdatering av litteratursökningen för digital triagering och 
sammanställning av en komplett HTA-rapport. Det bedömdes inte meningsfullt att upprepa 
sökningen tidigare. 

 
Från Västmanland har under kort tid inkommit tre frågor. Det handlar dels om PICC-line 
vilket ökat i användning med utökade indikationer, dels om automatiserad beredning av 
cytostatika och slutligen om en medicin-teknisk produkt kallad CarbonHand. För samtliga 
kommer förarbeten att vidtas men det är i dagsläget inte klart om det blir en komplett HTA-
kartläggning för alla tre.   

 
Sammantaget förefaller antalet angelägna HTA-frågor i sjukvårdsregionen ändå att öka.  
 

5. Mål och tidsplan 
 

Hur regionala HTA-rådet och det sjukvårdsregionala HTA-arbetet ska bedrivas i framöver 
kommer att återkommas till i och med nytt avtal under året. Ett uppenbart mål är givetvis att 
samtliga frågor som inkommer till HTA-rådet ska diskuteras och handläggas på ett adekvat 
sätt. Många gånger räcker en avgränsad litteratursökning för att identifiera redan framtagna 
kunskapsunderlag av god kvalitet som kan kommuniceras till frågeställaren. Emellanåt krävs 
dock en betydande arbetsinsats med framtagande av en komplett HTA-rapport. Det är då 
viktigt att det finns motsvarande kompetent HTA-kapacitet tillgängligt.   
 
Målet för det närmaste året är att i första hand göra klart kunskapssammanställningar kring de 
frågeställningar som redan inkommit.  
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1. Verksamhet 
 

”Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) är en sjukvårdsregionalt gemensam finansierad 
verksamhet som har som mål att verka för att personer som har sällsynta diagnoser får 
samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare 
har enligt svensk lagstiftning. Utgångspunkten för allt arbete ska vara patientens 
perspektiv.” Detta är det nationella målet som är uppsatt för samtliga CSD i landet senast 
uppdaterad 2019 via SKR. CSD skall vara ett kunskapscentrum för sällsynta diagnoser. Ett 
CSD ska finnas i varje sjukvårdsregion. 
 
Det finns cirka 8000 sällsynta diagnoser, många är genetiskt orsakade och uppskattas drabba 
omkring cirka 5% av befolkningen. De som berörs av ”sällsynthetens dilemma” med en 
kronisk diagnos som ger komplexa problem inkluderas, det exakta antalet kan dock inte 
uppges då det saknas ett nationellt kunskapsregister.  
 
I Uppsala-Örebroregionen har ett förberedande arbete pågått under flera år för att 
möjliggöra ett CSD. Med finansiellt stöd av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser kunde vi under 
2014 starta i liten skala och sedan maj 2015 har verksamheten helt finansierats inom Klinisk 
genetik, Akademiska sjukhuset och Universitets Sjukhuset Örebro. Vi har egen budget sedan 
2016 enligt beslut i Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, och sedan den 1 
januari 2017 drivs CSD i fast förvaltning.  
 
Verksamheten har två noder, en vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en vid 
Universitetssjukhuset i Örebro. Vi har en portal som representerar hela sjukvårdsregionen 
och som förhoppningsvis ska upplevas välkomnande och inkluderande för samtliga 
medborgare i regionen. CSD är också en remissinstans i Cosmic (Uppsala).  
 
Sällsynta diagnoser är ett av de nationella programområdena (NPO). 2019 har präglats av 
uppbyggnaden av den nya kunskapsstyrningsorganisationen. Fokus har varit att integrera all 
den kunskap och resurser som vi byggt på regional och nationell nivå i den nya 
organisationen. Målet är att inte tappa styrfart och undvika alla parallella processer. Det 
pågående nationella CSD samarbetet har organiserats under NPO sällsynta under namnet 
”CSD i samverkan”.  Vår centrumledaren är ledamot i NPO sällsynta och ordförande i det 
nybildade RPO, där biträdande centrumledaren representerar CSD. Den regionala (RPO) 
strukturen skall spegla den nationella. För sällsynta diagnoser finns inget specialitetsråd att 
utgå från som grundstruktur för RPO sällsynta. I mottagande utförarled är också strukturen 
oklar för denna grupp av patienter. Det senare gör en fortsatt uppbyggnad av en stabil CSD 
organisation med regionsamordnare i samtliga sju regioner nödvändig och brådskande. 
Regionsamordnarna bör ha god lokal kännedom med ett väl upparbetat nätverk inom 
sjukvården och samhällets alla resurser (kommunerna, LSS, Försäkringskassan osv). Vi ser att 
regionsamordnaren kommer att ha en viktig funktion med att hålla ihop RPO 
representanterna i de olika regionerna och också till de lokala strukturerna.  
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2. Möten 
 
Enheten har en ledningsgrupp bestående av centrumledare, ansvarig läkare från Örebro, 
samordnare från både Uppsala och Örebro, samt en representant från brukarorganisationen. 
CSD:s ledningsgrupp har under 2019 haft möten i olika konstellationer både virtuella och 
fysiska. 
 
Vi har träffat en del av Samverkansnämndens ledningsgrupp och vid senare tillfällen Maj 
Sölvesdotter respektive Rasmus Zamore Odéen, våra kontakter till Samverkansnämnden för 
information om vårt arbete.  
 
CSD Uppsala-Örebro stod som värd för landets första ”CSD i samverkan” konferens i början 
av 2019. Ytterligare en sådan hölls i Malmö under hösten.  
 
Dialog har förts om hur samarbetet ska fortgå med både de regionala och nationella 
patientnätverken. Vi har träffat representanter från den regionala brukarorganisationen för 
Sällsynta diagnoser vid ett flertal tillfällen. Generellt är det svårt att få till ett kontinuerligt, 
produktivt och långsiktigt samarbete.  

3. Aktiviteter under året som varit 
 
Våra främsta uppgifter består av att samordna, utbilda/informera, och guida patienter, 
anhöriga och andra aktörer i samhället. Vi kan se en stadig ökning i de kontakter vi tar emot i 
form av samtal och mail från personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga såväl som 
från professionen. Vi stöttar dem som kontaktar oss med information, vägledning och 
kartläggning. 
 
Vi har under året informerat i olika sammanhang om CSD och dess funktion till exempel på 
husläkardagarna i Uppsala, Barnveckan i Örebro, på regionala specialistläkarmöten och i 
diverse andra lämpliga sammanhang. I Karlstad presenterade vi CSD:s verksamhet på 
medicinkliniken vid ett par tillfällen för att nå så många som möjligt. Vi har vidare träffat 
personalen på Mora habilitering. 
 
CSD medverkade på Akademiska dagarna och på Akademiska laboratoriedagen.  
 
Vi uppmärksammade Sällsynta dagen med en konferens fylld med patientberättelser och 
information från olika expertteam. Facialispares teamet och Osler teamet hade 
utbildningsdagar där vi medverkade. 
 
I samarbete med stiftelsen Ågrenska har vi hållit två omgångar med föräldraträffar i Örebro 
respektive Uppsala med syfte att stärka föräldrarna till relativt nydiagnostiserade barn med 
en sällsynt diagnos. 
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Tillsammans med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser arbetar vi med att få en bra form för 
brukarmedverkan. Vi är med i projektet ”gemensamt lärande” som drivs av Riksförbundet 
och som syftar till att förbättra formen för brukarmedverkan inom vården. Vi ordnade med 
ett ”trillingmöte” (det vill säga ett möte mellan tre CSD och dess brukarnätverk i Sverige) 
inom projektet här i Uppsala. Projektet avslutades hösten 2019 med en konferens. Vi har 
också haft möten med brukarnätverk Uppsala-Örebro i Borlänge, som är en nyligen 
sammansatt gruppering. 

4. Aktiviteter för pågående/kommande år 
 
Under 2017 fick CSD tilldelat sju kontaktpersoner från Samverkansnämnden, en för 
respektive län, för att stötta CSD i informationsspridningen. Dessa har olika bakgrund och 
varierande erfarenhet av den ”sällsynta gruppen” och har mycket begränsade resurser att 
arbeta med CSD frågor. 
 
Vårt fokus har såsom tidigare varit att kartlägga kompetens och behov inom området 
sällsynta diagnoser i regionen. En enkät har tidigare gått ut till samtliga verksamhetschefer i 
sjukvårdsregionen, för att få en uppdaterad bild av de resurser som finns att tillgå. 
Svarsfrekvensen har varit låg och vi kan därför inte i nuläget dra några slutsatser. Vi planerar 
vidare en inventering av primärvårdens -och habiliteringens resurser för omhändertagande 
av patienter med sällsynta diagnoser. Vi vet att skillnaderna i vår hälso- och sjukvårdsregion 
är betydande.  
 
Till CSD Uppsala Örebro är för närvarande 14 expertteam associerade och flera team är 
under bildande. Vi försöker skapa en länk mellan barn och vuxen vården. Under året har vi 
kontrakterat en teamsamordnare på 10% för det neuromuskulära teamet på Akademiska 
sjukhuset. Teamet är numera åldersövergripande.  

Några av teamen saknar fortfarande koordinatorer. CSD arbetar för att vara stöttande i 
teamens verksamhet, att teamen arbetar enligt de nationella kriterierna för expertteam och 
för att teamkoordinatorer knyts till alla team. Det senare genom delfinansiering av CSD.  

Sjukvårdsregionen har i nuläget tre ”European Reference Network” team” (ERN team). Från 
Akademiska sjukhuset sökte ytterligare två team till ”VASCERN ” respektive ”eUROGEN” med 
viss stöttning av CSD. VASCERN innefattar flera expertteam från vår region. Det är av stor 
betydelse att våra team får fortsatt stöttning i processen och kan utvecklas till fullvärdiga 
internationella teammedlemmar inom ERN. Det finns behov av att på nationell nivå utse en 
expertteam/ERN koordinator inom CSD i samverkan. 
 
SKR har beslutat att dela ut en miljon kr till vart och ett av de sex CSD i Sverige. Samtliga CSD 
har gemensamt kommit överens om att använda medlen till kvalitetsregister för sällsynta 
diagnoser, nationell samverkan för CSD och multi disciplinära konferenser, MDK. Inera har 
involverats för att ta fram en plattform för MDK. En arbetsgrupp för kvalitetsregister (NAG) 
har tillsats under NPO sällsynta med bistånd från CSD i samverkan.   
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Vi har kontakt med flertalet samhällsinstanser som är viktiga för den aktuella gruppen i 
region Uppsala och region Örebro, däremot har vi ännu inte haft möjlighet att upprätta 
kontakter i de övriga fem delarna.  
 
Vi har under 2017 jobbat tillsammans med EPJ administratör för att kunna registrera 
remisser i Cosmic som kommer till CSD. Vi konstaterar att det finns olika journalsystem som 
inte förenklar samarbetet i regionen. CSD har ingen klinisk verksamhet utan är ett 
administrativt centrum. Vi gör dock behovskartläggningar för/med patienter med sällsynta 
diagnoser tex vid övergång till vuxenvården. 
 
Vi ingår i ett nationellt nätverk inom Centrum för forskning om funktionshinder Uppsala 
Universitet. 
 
Vi medverkade i Socialstyrelsens referensgrupp, Nationella funktionen sällsynta diagnoser 
(NFSD) kommunikationsgrupp, kvalitetsregistergruppen, patientnätverksgruppen, CSD 
nationellt samt övriga organ där vi behöver representeras. 
 

5. Mål och tidsplan 
 

Regionsamordnare i samtliga sju regioner innan 2020 års utgång. Detta är nödvändigt och 
brådskande för en fortsatt uppbyggnad av en stabil CSD organisation. Regionsamordnarna 
ska på sikt etablera nätverk i samtliga regioner. De bör ha god lokal kännedom med ett väl 
upparbetat nätverk inom sjukvården och samhällets alla resurser (kommunerna, LSS, 
Försäkringskassan osv).  
Under 2020 kommer vi rekrytera ytterligare regionsamordnare med ett begränsat uppdrag 
(önskvärt med 50% tjänst/region, vi startar initialt med 20%). Detta är görligt inom befintlig 
budget med tillskott från SKR-medel. För att kunna permanenta och utveckla denna funktion 
behövs en mer långsiktig lösning. Under det kommande året kommer vi introducera 
samordnarna till det ”sällsynta fältet”. Samordnarna förväntas ha kvar sin anställning och 
arbetsplats, CSD skriver ett avtal med arbetsgivaren angående uppdraget och ”köp av 
tjänst”.  
 
Teamkoordinatorer: flera av våra expertteam saknar teamkoordinator och diskussioner 
pågår för att se över möjliga lösningar.  
 
En NAG för syndrom med komplexa vårdbehov kommer att påbörja sitt arbete under våren 
2020. CSD kommer att vara aktivt i detta arbete som rör strukturen för diagnos, uppföljning 
och omhändertagande.  
 
CSD samordnaren håller på att utveckla en modell för strukturerad uppföljning av de 
nydiagnostiserade med sällsynta diagnoser. Detta vill vi på sikt implementera i hela 
sjukvårdsregionen. Av erfarenhet ser vi att detta ger en större trygghet hos familjen, som 
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därmed kan generera färre vårdkontakter och att man söker på ”rätt nivå”. Vi vill också 
kunna erbjuda föräldraträffar för nydiagnostiserade i hela hälso- och sjukvårdsregionen. 
 
RPO/LPO för sällsynta diagnoser är under uppbyggnad och CSD är aktivt i arbetet. Samtal 
med ansvarig på sjukhusledningsnivå pågår om RPO/LPO organisationen i vår 
sjukvårdsregion. CSD har en direkt vägledande roll i kontakt med patienter, anhöriga och 
övriga samhällsresurser (tex Försäkringskassan, LSS, skola, patientnämnd och sjukvården) 
denna del av verksamheten är således helt skild från kunskapsstyrningens roll. CSD kommer 
att samverka med den nya organisationen för informationsspridning och utbildning med 
mera. LPO/RPO representanterna och CSD:s regionssamordnare är viktiga aktörer. 
 
CSD Uppsala Örebro önskar i samarbete med RPO göra en översikt av primärvård och 
habiliteringens resurser och organisation för sällsynta patienter i vår hälso- och 
sjukvårdsregion. Detta för att för att identifiera GAP och dra nytta av de goda exemplen. 
 

6. Övrigt 
 
Även i år kommer vi att uppmärksamma den Sällsynta dagen med en endagskonferens 
öppen för allmänheten och professionen. Den kommer att avlutas med en paneldebatt med 
inbjudna politiker.  
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Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är 
Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas 
gemensamma resurs. Arbets- och miljömedicin utgör också 

en forskargrupp på Institutionen för medicinska vetenskaper vid 
Uppsala universitet. Samverkansnämnden Uppsala och Örebro 
sjukvårdsregion fastställer årligen verksamhetens aktivitetsplan.  

Arbets- och miljömedicin är ett eget verksamhetsområde vid 
Akademiska sjukhuset och leds av en ledningsgrupp bestående 
av verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare, 
miljömedicinskt ansvarig läkare samt universitetsföreträdare. Till 
verksamheten finns även en regional ledningsgrupp bestående 
av representanter från Region Dalarna, Region Gävleborg och 
Region Uppsala knuten.

VERKSAMHETENS UPPDRAG 
OCH VISION 

SAMMANFATTNING AV 
VERKSAMHETSÅRET 

Under 2019 har verksamheten tillsammans med den 
regionala ledningsgruppen arbetat för att få till stånd ett 
nytt avtal med Region Dalarna, Region Gävleborg och 

Region Uppsala. Det nya avtalet som trädde ikraft 1 januari 2020 
är fyraårigt och omfattar både den arbetsmedicinska och den 
miljömedicinska verksamheten. 

Arbets- och miljömedicin har under 2019 haft ett fortsatt fokus 
på att öka samverkan med regionerna och arbete med att 
etablera referensgrupper med relevanta avnämare i regionerna 
har startat. Antalet seminarier och utbildningar som erbjudits 
regionerna har ökat för tredje året i rad. 

I patientverksamheten har kvalitetsarbete genomförts när 
det gäller de yrkeshygieniska exponeringsutredningarna. 
Läkarbemanningen vid kliniken har varit stabil och en 
ersättningsrekrytering av genom en ST-tjänst med 
forskningsprofil har genomförts. När det gäller yrkes- och 
miljöhygieniker har kliniken varit underbemannad p.g.a. 
obesatta tjänster och långvarig sjukfrånvaro. Under året 
rekryterades en yrkeshygieniker och bemanningen har även 
tidvis förstärkts med tillfälligt timanställd personal. Produktionen 
i patientverksamheten har följt budget.

Arbete pågår att inom en treårsperiod säkra återväxten av senior 
forskarkapacitet inom flertalet av arbets- och miljmedicins 
verksamhetsområden.

Uppdrag 
Arbets- och miljömedicins övergripande uppdrag är att utgöra 
ett kunskapscentrum och att arbeta med att förebygga sjukdom 
och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön såväl inom- som 
utomhus. Verksamheten är medicinskt orienterad och omfattar: 
• Patientverksamhet 
• Expertstöd 
• Utbildning och informationsspridning
• Forskning och utveckling

Vision
Arbets- och miljömedicins vision vill betona det förebyggnade 
arbetet genom vår vision:
• Ett hållbart arbetsliv, där arbetet främjar den goda hälsan och     
  där dålig hälsa och sjukdom förebyggs.
• Ett samhälle där hälsan stärks och inte påverkas negativt av  
  omgivningsmiljö och inomhusmiljö.  
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PERSONAL
A rbets- och miljömedicins medarbetare anställda vid 

Akademiska sjukhuset utgör en tvärprofessionell grupp, 
där merparten av de anställda har en medicinsk eller 

naturvetenskaplig bakgrund. Män utgör c:a en tredjedel av de 
anställda. Den största yrkesgruppen är läkare, som vid årsskiftet 
uppgick till sju stycken, varav två ST-läkare i arbets- och 
miljömedicin. Ytterligare tre ST-läkare (ST Arbetsmedicin) har 
under några månader genomfört sina sidotjänstgöringar vid den 
arbets- och miljömedicinska kliniken. Näst största yrkesgruppen 
har utgjorts av yrkes- och miljöhygieniker med fem tjänster. 

Under 2019 har verksamheten haft en pensionsavgång (en 
professor/överläkare). En specialistläkare har avslutat sin tjänst 
och en ersättningsrekrytering i form av en ST-läkare har gjorts. 
Vid årets slut fanns totalt två vakanser (en yrkeshygieniker samt 
en psykolog) där ersättningsrekryteringar kommer att påbörjas 
under 2020. 

Om man ser till alla medarbetare med anknytning till Arbets- 
och miljömedicin, antingen tillsvidareanställda vid Akademiska 
sjukhuset eller vid Uppsala universitetet, timanställda eller 

Tjänstetitel Antal (Varav män) Kommentar
Överläkare 5 (3) En professor med förenad anställning samt en adjungerad lektor

Yrkes- och miljöhygieniker 4 (1) + en vakans En adjungerad professor

Verksamhetschef 1 (0) Ergonom

ST-läkare 2 (0) En doktorand (deltid) samt en ST med forskningsprofil

Biokemist 1 (0) En doktorand (deltid)

Psykolog 1 (0) + en vakans En doktorand (deltid)

Ergonom 2 (1) En doktorand (deltid)

Medicinsk sekreterare 1 (0)

Kommunikatör 1 (0)

Statistiker 1 (1)

FOU-samordnare 1 (0)

 

Tabell 1: Personal anställd vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset 2019-12-31.

tidsbegränsat anställda i forsknings- och utvecklingsprojekt, 
eller på annat sätt knutna till verksamheten så uppgår antalet 
personer till c:a 40 under 2019. 

Många av Arbets- och miljömedicins medarbetare med 
anställning vid Akademiska sjukhuset har akademisk anknytning 
till institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala 
universitet, och bland medarbetarna fanns vid årsslutet 2019 
två professorer (varav en professor med förenad anställning och 
en adjungerad professor), två docenter (varav en adjungerad 
lektor), sex disputerade forskare och fyra doktorander. 

Därutöver har ytterligare fyra professorer varit anknutna till 
verksamheten, varav en senior professor (externt finansierad) 
samt tre professorer emeriti (se mer under Forskning och 
utveckling). 

Arbets- och miljömedicins ledningsgrupp har under 2019 
bestått av verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare, 
miljömedicinskt ansvarig läkare samt universitetsföreträdare. 
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EKONOMI
Verksamhetens huvuduppdrag finansernas till huvuddel 

av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region 
Uppsala. Samverkansnämnden Uppsala och Örebro 

sjukvårdsregion fastställer årligen, genom rekommendation från 
den regionala ledningsgruppen, verksamhetens aktivitetsplan. 

Arbets- och miljömedicin är ett eget verksamhetsområde vid 
Akademiska sjukhuset och budgetarbete, ekonomiuppföljningar 
och bokslut hanteras enligt gängse rutiner vid Akademiska 
sjukhuset. Under verksamhetsåret 2019 har budgeten varit i 
balans och produktionen i nivå med budget. Det sammantagna 

Kärnan i Arbets- och miljömedicins uppdrag utgörs av 
patientverksamhet och expertrådgivning. 
Till patientmottagningen remitteras patienter för 

utredning av samband mellan exponeringar i arbetsmiljö eller 
omgivningsmiljö och ohälsa. Företagshälsovård, primärvård, 
lungmedicin och barnallergologimottagningar är de vanligaste  
verksamheter som remitterar patienter till Arbets- och 
miljömedicin. 

Arbetsmedicin
Området arbetsmedicin har fokus på hälsa och arbetsmiljöfaktorer 
när det gäller kemiska, fysikaliska, ergonomiska, sociala och 
organisatoriska faktorer. När det gäller den kliniska verksamheten 
har patientpanoramat fortsatt dominerats av besvär från 
övre- och nedre luftvägar. Den vanligaste exponeringen som 
utretts på patientmottagningen har dock varit handöverförda 
vibrationer, följd av frågeställningar gällande inomhusmiljö och 
olika typer av damm, rök och gaser. 

Medicinska kontroller i arbetslivet har fortsatt även under 2019 
föranlett många förfrågningar till Arbets- och miljömedicin, 
inte minst med anledning av att Arbetsmiljöverkets reviderade 
föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet trädde i kraft 
1 november 2019 (AFS 2019:3).

Under 2019 arrangerades två gemensamma möten mellan 
Arbets- och miljömedicin i Uppsala respektive Örebro 
och Arbetsmiljöverket Region Mitt. Dessa regelbundet 
återkommande möten syftar till att öka samverkan och diskutera 
yrkesmässiga exponeringar som är relevanta för våra regioner.

Vi har precis som tidigare år erbjudit expertstöd till personal inom 
företagshälsovården bland annat genom telefonrådgivning och 
utbildningar för, avseende bland annat utförandet av medicinska 
kontroller, exponeringsbedömningar av handöverförda 
vibrationer och en mätutbildning för arbetsmiljöingenjörer/
yrkeshygieniker. Under 2019 har vi handlett tre ST-läkare i 
arbetsmedicin som tjänstgjort på kliniken och deltagit i våra 
patientutredningar.

ekonomiska resultatet, innebär en negativ avvikelse mot budget 
på -41 tkr.

Den forskning som bedrivs vid verksamheten finansieras 
bland annat av exter na anslag från nationella institutioner 
som till exempel FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd), AFA För säkringar, FORMAS (Forskningsrådet för 
hållbar utveckling), Vetenskapsrådet samt Arbetsmiljöverket. 
Verksamhetsområdets ALF-medel utnyttjas för delfinansiering 
av forskningsprojekt, samt för kompetensutveckling av arbets- 
och miljömedicins personal.

PATIENTVERKSAMHET  
OCH EXPERTSTÖD

Miljömedicin
Området miljömedicin har fokus på hälsa och miljöfaktorer i 
omgivningsmiljön inklusive kemiska ämnen, fysikaliska faktorer 
respektive faktorer i inomhusmiljö. 

Beredskapsövningen vid en simulerad olycka i Forsmark, kallad 
Havsörn 2019, var det enskilt största ärendet och inkluderade 
deltagande på planeringskonferenser, framtagande av ett 
scenario med radioaktivt kontaminerade patienter som 
sanerades på Akademiska sjukhusets akutmottagning och 
deltagande i regional ledning under själva beredskapsövningen. 

Arbets- och miljömedicin deltog också under 2019 i 
katastrofutbildning av samtlig personal på Akademiska 
sjukhusets akutmottagning rörande kemiska olyckor 
och genomförde en utbildning i riskkommunikation för 
kommunikatörer i region Uppsala. 

Andra exempel på ärenden som besvarades under året var olika 
hälsofrågor relaterat till inomhusmiljön i förskolor och bostäder, 
förorenad mark, buller samt rådgivning i riskkommunikation i 
olika ärenden som förorenat vatten och förorenad mark. 

Föreläsningar om hälsorisker med vedrök hölls under året 
för miljösamverkan i norra Uppland och Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund. Arbets- och miljömedicin medverkade på 
länsstyrelsens tematräff i Uppsala och föreläste om hälsoeffekter 
av trafikbuller. 

Arbets- och miljömedicin var medarrangör till två miljömedicinska 
kurser under året, en kurs i Örebro om riskkommunikation och 
en kurs i Stockholm om de nationella myndigheternas roller på 
miljöområdet. Under året har en referensgrupp för miljömedicin 
byggts upp i Dalarna för att kunna stärka samverkan kring de 
miljömedicinska frågorna i Dalarna. 
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Patientmottagning
Arbets- och miljömedicins patientmottagning är huvudsak- 
ligen förlagd till Akademiska sjukhuset, men patientmottagning 
sker även vid filialmottagningar i Gävle och Falun. 

Under 2019 inkom 178 nyremisser, varav endast 18 var 
egenremisser. 157 remisser accepterades för utredning/
bedömning (se figur 1, sid 7). Dessa resulterade i 130 läkarbesök, 
63 bedömningar av yrkeshygieniker/toxikolog, 26 av ergonom 
och 6 av psykolog. Återbesök är ej inräknade. 

Medelvärdet på handläggningstider har under året varit 80 
dagar. Samtliga patienter får en remissbekräftelse direkt efter 
remissrond på enheten och därefter en besökstid inom en 
månad från remissens ankomst. 

Förutom läkarbesöket på våra patientmottagningar innebär 
patientutredningar ofta exponeringsbedömningar med besök 
och i vissa fall provtagning på arbetsplatser eller i bostäder. 

Till detta kommer ett antal gruppundersökningar av anställda, 
och individuella hälsosamtal med personal och föräldrar 
angående framförallt inomhusmiljöproblem inom skola och 
omsorg.

Expertstöd
Utöver de remisser som inkommer till patientmottagningen 
hanterar Arbets- och miljömedicin årligen ett stort antal 
förfrågningar via telefon, brev och e-post. Dessa ärenden 
hanteras skyndsamt och en första återkoppling sker inom 1-2 
arbetsdagar. Beroende på komplexiteten så kan en del ärenden 
avslutas redan vid första återkopplingen, men ibland leder en 
förfrågan till en mer omfattande utredning. 

Under 2019 inkom 243 ärenden till Arbets- och miljömedicin 
(Se figur 2). Antalet miljömedicinska bedömningar har minskat 
något jämfört med föregående år, men då totala antalet ärenden 
också minskat något är andelen miljömedicinska ärenden 
oförändrat.

Allergenanalyser
Arbets- och miljömedicins laboratorium genomför sedan 
2002 analyser av allergen i miljön. Detta är en analys som 
inte tillhandahålls av någon annan verksamhet (offentlig eller 
privat) i Sverige. Analyserna genomförs huvudsakligen som en 
del i patient- och miljöutredningar inom ramen för vår kliniska 
verksamhet. I den mån de personella resurserna tillåter utför 
vi även analyser åt verksamheter utanför våra regioner. Under 
2019 inkom 197 stycken miljöprover, vilket genererade 476 
stycken analyser. Laboratoriet används även för forsknings- och 
utvecklingsprojekt.
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Figur 1: Antalet patientutredningar genomförda vid Arbets- och miljömedicin åren 2000-2019. Utvecklingen är i stort 
jämförbar med övriga Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige.

Figur 2: Totalt antal övriga ärenden 2013 till 2019 uppdelade på typ av exponeringar.
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har regionerna ett ansvar 
inte bara att tillhandahålla sjukvård, utan även för att verka 
för en god hälsa hos befolkningen. Expertkunskap inom 

området arbets- och miljömedicin är viktig för olika aktörers 
verksamhet när det gäller rehabilitering och folkhälsoarbete.

I det hälsofrämjande arbetet ska regionerna betona sin roll 
som kunskaps- och informationsspridare och samverka 
med samhällets övriga aktörer såsom universitet/högskolor, 
myndigheter, organisationer, företag och grupper. Utbildning 
och informationsspridning är därför viktiga delar i Arbets- och 
miljömedicins verksamhet.

Utbildningar
Arbets- och miljömedicins verksamhet inom utbildning utgörs 
av kurser och seminarier i egen regi, nätverksträffar för olika 
avnämargrupper inom regionerna och deltagande som 
föreläsare vid externt anordnade konferenser och seminarier.

Under 2019 har exempelvis föreläsningar om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, kontorsförändringar och påverkan 
på arbetsmiljön, aktivitetsbaserade kontor, kommunikation i 
arbetsgrupper, karriärvägar, hästallergi, arbete och ålder, friska 
arbetsplatser, arbetshälsoekonomi samt arbetslivsinriktad 
rehabilitering givits. Vidare har medarbetare vid arbets- och 
miljömedicin även deltagit som föreläsare i grundutbildningar 
för psykologer och fysioterapeuter vid Uppsala universitet.

På uppdrag av Uppsala universitet är Arbets- och miljömedicin är 
ansvariga för läkarprogrammets kurs i arbets- och miljömedicin 
(termin 11). 

Utbildning av specialistläkare
Arbets- och miljömedicin utbildar specialistläkare i arbets- 
och miljömedicin, samt ansvarar för sidotjänstgöring för 
blivande specialister i arbetsmedicin (företagsläkare). Arbets- 
och miljömedicin har en egen studierektorsfunktion och 
även  uppdrag för Socialstyrelsen att bedöma ansökningar 
specialistkompetens.  
Inom ramen för specialistläkarutbildningen anordnas även 
en seminarieserie för ST-läkare i arbets- och miljömedicin 
och ST-läkare i arbetsmedicin i samverkan med Arbets- och 
miljömedicin i Umeå.
 
Kurser
Under 2019 har arbets- och miljömedicin bland annat anordnat 
nedanstående kurser:

• Medicinska kontroller i arbetslivet (MKA), 5 dagar
• Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, 1 dag

UTBILDNING OCH 
INFORMATIONSSPRIDNING

• Vibrationer - ett stort problem på våra arbetsplatser, 2 dagar
• Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i 

arbetsmiljön, 5 dagar
• Medicinsk yrkesrådgivning, 1 dag
• Introduktionsutbildning för Krav- och funktionsschema, 

(KOF), löpande webbaserad utbildning. 

AMM seminarieserie
Under 2019 har den seminarieserie som initierades hösten 
2018 fortsatt. Arbets- och miljömedicin arrangerar c:a en 
gång i månaden (med uppehåll för sommarmånaderna) ett 
halvdagsseminarium kring ett ämne som ligger inom vårt område 
(miljömedicin, arbetsmedicin, ergonomi samt organisatorisk 
och social arbetsmiljö). Sju seminarier har genomförts i denna 
serie under 2019 och antalet åhörare har varierat mellan 20 och 
90 stycken. Följande seminarier har genomförts:

• Strålskydd och risker inom vården
• Kortare arbetstider för hälsans skull – en hundraårig historia
• Hur kan vi förebygga vibrationsskador?
• Spirometri, kvalitet och tolkning
• Rättvisa i arbetet – hur påverkar det hälsa och tycker chefer 

och medarbetare lika?
• Medicinska kontroller vid handintensivt arbete – hur gör man?
• Klimat och ohälsa

Övriga seminarier
Utöver den ovan beskrivna seminarieserien har även några 
ytterligare seminarier genomförts under 2019.

• Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stamina – ett 
arbetssätt för att främja friskare och mer produktiva 
arbetsplatser

• Undersökning av arbetsförmåga i befintligt arbete som del i 
arbetslivsinriktad rehabilitering

Nätverksträffar
Företagshälsovården i regionerna är en av de avnämare för vilka 
Arbets- och miljömedicin utgör ett viktigt kunskapscentrum.  
De olika professionerna inom företagshälsovården bjuds in till 
regelbundet återkommande nätverksträffar. Under 2019 har 
följande nätverksträffar anordnats.

• Nätverksträff ergonomi och arbetshälsa
• Nätverksträff för psykologer och beteendevetare inom 

företagshälsovård och motsvarande
• Nätverksträff företagsläkare vid två tillfällen
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Informationsspridning
Arbets- och miljömedicins använder framför allt digitala kanaler 
för att sprida information om utbildningar, kurser, seminarier, 
nya forskningsrön till andra aktörer inom områdena arbete, miljö 
och hälsa. Vi sprider informationen via webbplatser, digitala 
nyhetsblad och sociala media. Vi har bland annat en aktiv sida 
på facebook. 

Nyhetsbladet ”Arbete Miljö Medicin”
Arbets- och miljömedicin publicerar det periodiska nyhetsbladet 
”Arbete Miljö Medicin” där vi sprider information bland annat 
om ny forskning, nya metoder, utbildningar, kurser, seminarier. 
Nyhetsbladet publiceras digitalt och skickas ut via e-post till c:a 
500 prenumeranter. 

Webbplatsen ammuppsala.se
Vår webbplats ”ammuppsala.se” har funnits c:a 10 år och är 
en gemensam kanal för vår regionala verksamhet och vår 
verksamhet vid Uppsala universitet.
Förutom information om vår verksamhet och kontaktuppgifter 
till alla medarbetare innehåller webbplatsen information 
om metodstöd och våra utbildningar och seminarier. Här 
publiceras även våra rapporter och länkar till våra vetenskapliga 
publikationer. Under 2019 har ett arbete med att uppdatera 
och skapa en ny webbplats påbörjats. Detta arbete kommer att 
slutföras under 2020 med målsättningen att AMMs avnämare 
ska ha ännu bättre tillgång till den information vi förmedlar. 

Webbplatsen fhv.nu
Webbplatsen ”fhv.nu” skapades inom ramen för ett 
externfinansierat forskningsprojekt och administreras av Arbets- 
och miljömedicin i Uppsala. Webbplatsens syfte är att bidra 

till spridning av information om forskning och utbildningar av 
intresse för företagshälsovård och slutanvändare dvs. företag, 
arbetsplatser och anställda.
1177.se
Patienter till vår mottagning kan nu också använda sig av 
webbplatsen 1177.se för kontakt. Där finns det samlad kunskap 
och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och 
regioner.

Hösten 2019 startade ett arbete att tillsammans med Sveriges 
sex övriga arbets- och miljömedicinska kliniker granska och 
vidareutveckla den information om arbets- och miljörelaterad 
ohälsa som publiceras på 1177.se. Arbetet fortsätter under 2020.

HINTA – nätverk för ett hälsosamt inträde i arbetslivet
Tillsammans med Sveriges sex övriga arbets- och miljömedicinska 
kliniker driver vi sedan 2017 nätverket ”HINTA” (Hälsosamt 
INTräde i Arbetslivet). 

Med nätverket vill vi öka kunskapen inom  medicinsk studie- och 
yrkesvägledning för att möjliggöra att ungdomar får ett hälsosamt 
inträde i arbetslivet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 

Inom nätverket arbetar vi med att vidareutveckla webbportalen 
”jobbafrisk.se”. Förutom studie- och yrkesvägledare vill vi nå ut 
till elevhälsoteam, lärare och yrkeslärare, handledare, skol- och 
universitetsledningar, primärvården och specialistvården såsom 
till exempel astma-KOL-team och barn- och ungdomsallergologer. 

Myndigheter, beslutsfattare och andra aktörer såsom Skolverket, 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Prevent samt Myndigheten 
för arbetsmiljökunskap (MyNak) tillhör också målgrupperna.
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FORSKNING OCH UTVECKLING
Arbets- och miljömedicin är en kunskapsintensiv 

verksamhet med väl integrerad verksamhet med Uppsala 
universitet när det gäller forskning och utveckling. 

Flertalet medarbetare deltar aktivt i olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt och många av medarbetarna har en 
akademisk anknytning till institutionen för medicinska 
vetenskaper vid Uppsala universitet. 

Professorer
Följande professorer har under 2019 varit knutna till 
verksamheten vid Arbets- och miljömedicin:
• Magnus Svartengren, tillika överläkare och 

universitetsföreträdare
• Monica Lind (adjungerad), tillika miljöhygieniker 
• Anna Rask Andersen, senior professor
• Dan Norbäck, professor emeritus 
• Eva Vingård, professor emeritus
• Peter Westerholm, professor emeritus

Forskningsprojekt och vetenskapliga publikationer
Pågående forskningsprojekt finns beskrivna på vår webbplats 
ammuppsala.se samt på Uppsala universitets webbplats uu.se.

• http://www.ammuppsala.se/projekt
• https://www.medsci.uu.se/forskning/arbetsmilj-medicin/ 
   
Forskargruppen har publicerat omkring 40 vetenskapliga 
artiklar under 2019. En fullständig publikationslista finns på vår 
webbplats ammuppsala.se. 

• http://www.ammuppsala.se/vetenskapliga-artiklar

Vetenskapliga konferenser 
Flera av Arbets- och miljömedicins medarbetare har under 
året deltagit i nationella och internationella vetenskapliga 
konferenser och presenterat den forskning som genomförs vid 
Arbets- och miljömedicin. Några av dessa konferenser listas 
nedan:
• International Society for Environmental Epidemiology, 

Utrecht, Nederländerna
• European Respiratory Societies, Madrid, Spanien
• Dioxin 2019, Kyoto, Japan 
• Healthy Buildings 2019 Asia, Changsha, Kina
• Arbets- och miljömedicinska höstmötet, Örebro, Sverige
• Prevention of musculoskeletal disorders, Bologna, Italien

Forskarutbildning
Flera av arbets- och miljömedicins medarbetare har varit 
aktiva som handledare, opponenter och i betygsnämnder 
under 2019, och Arbets- och miljömedicin har flera aktiva 
doktorander och postdoktorer, såväl anställda vid Akademiska 
sjukhuset som anställda vid Uppsala universitet.

Disputationer 2019
Hassan Alinaghizadeh – Radioactive fall-out from the 
Chernobyl nuclear power plant accident in 1986 and cancer 
rates in Sweden, a 25-year follow up.  Licentiat. 

Doktorander
• Maria Brendler-Lindqvist studerar i en registerstudie 

faktorer som påverkar arbetskrafts- och flyktingmigranters 
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv i Sverige. 

• Linda Dunder studerar genom både experimentella och 
epidemiologiska studier om exponering för hormonstörande 
kemikalier kan bidra till uppkomst av olika metabola 
störningar.

• Kristina Eliasson studerar svenska ergonomers arbetssätt och 
förutsättningar för att arbeta med belastningsergonomiska 
riskbedömningar, med avsikt att bidra till ny kunskap 
avseende hur belastningsergonomiska riskbedömningar kan 
utvecklas för att förbättra prevention av arbetsrelaterade 
muskuloskeletala besvär.

• Mikaela Qvarfordt studerar lungfunktionsdiagnostik och 
inhalerade nano-partiklar.

• Åsa Stöllman studerar hur förändringsarbete av 
kontorsmiljöer genomförs framgångsrikt, främst gällande 
moderna kontor (Aktivitetsbaserade arbetsplatser), och hur 
förändringsprocessen och de nya kontoren påverkar den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

•  Susanne Victor studerar hur allergeniciteten hos olika häst- 
och hundraser skiljer sig, vilket ska användas för diagnostik 
och terapi.

• Sofia Åström-Paulsson studerar en metod för bedömning 
av arbetsförmåga i befintligt arbete - nyckel för samverkan 
mellan arbetsledare, anställd och FHV med arbetsmiljö i 
centrum.

Postdoktorer
• Pasan Hettiarachchi forskar kring analyser av tekniska 

mätningar för fysisk aktivitet, lungfunktion och vibrationer.
• Fredrik Molin forskar kring organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Arbetssätt för att främja friskare och mer 
produktiva arbetsplatser.

Foto David Naylor 10

http://www.ammuppsala.se/projekt
https://www.medsci.uu.se/forskning/arbetsmilj-medicin/ 
http://www.ammuppsala.se/vetenskapliga-artiklar


• AFA försäkring, sakkunnig för bedömning av postdoc-stipendium
• AFA Försäkring, sakkunnig i forskningsprogrammen "Hållbart arbetsliv" och "Psykisk hälsa i privat sektor"
• Arbetslivsgruppen, Sveriges Läkarförbund, Styrelseledamot 
• Arbets- och miljömedicinska sektionen i Svenska Läkarsällskapet, styrelseledamot
• Arbetsmiljöverket, rådgivande expert gällande lagförslag om medicinska kontroller vid handintensivt arbete
• Arbetsmiljöverket, Granskare för bedömning av forskningsansökningar
• Astma och Allergiförbundets Vetenskapliga råd
• Association de Services interentreprises de la Santé au Travail, Frankrike, ledamot
• C-sam LSO (Lagen om skydd mot olyckor), ledamot
• Current Environmental Health Report, guest editor
• Ergonomi och human factors sällskapet Sverige, styrelseledamot
• EU utsedd av regeringen till Experts group on diagnostic criteria for data/statistics on occupational diseases 
• IMGA Local Chapter in Sweden. Sweden Chapter | International Medical Geology Association, ordförande
• Kemikaliecentrums Vetenskapliga råd, ledamot 
• Kemikalieinspektionens PFAS-nätverk, medlem/ledamot  
• Konung Oscar II:e Jublieumsfond Huvudman (en av flera sådana)
• Nationella kvalitetsgruppen för arbets- och miljömedicinska patientutredningar, ledamot 
• Naturvetarna, Region Uppsala, tf. ordförande
• Medicine Conflict and Survival, London, medlem i editorial board
• Presanse. Groupe usage de la donnee et ethique, groupe usage de la donnee et ethique. 
•  Regeringens delegation för främjande av senior arbetskraft, ledamot
• Region Uppsalas miljöråd, ledamot
• Region Uppsalas miljö- och kemienhet, representant 
• Region Uppsala, SACO-rådet, ledamot
• SBUs vetenskapliga råd, medlem
• Sjukhusläkarföreningen i Uppsala län, ordförande
• Socialstyrelsens Medicinska Expertgrupp för Kemikalieolyckor, medlem
• Socialstyrelsen, granskare för bedömning av ansökningar för specialistbevis i arbets- och miljömedicin samt  
 arbetsmedicin
• STAMI (Norge), svensk representant i nätverk för forskning kring ”Migration, arbete och hälsa”.
• Sveriges yrkes- och miljömedicinska förening, valberedning
• Sveriges Företagshälsor, representant i referensgrupp för Specialistutbildning inom Arbetsmedicin
• Sveriges Företagshälsor (branschorganisation), styrelseledamot
• Svensk Arbets- och Miljömedicinsk förening (Specialistförening inom Läkarförbundet), supp i styrelsen 
• Svenska WAI-nätverket, medlem
• SwACCS, Swedish Academic Consortium on Chemical Safety, kontaktperson
• SWESIAQ (Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate), styrelseuppdrag
• Technical Organizing Committee, Ottawa Conference, medlem
• Tillitsdelegationens vetenskapliga råd, medlem
• Upplands allmänna läkarförening, vice ordförande + valberedning
• Uppsala Astma- och allergikommitté, Region Uppsalas representant
• Upsala Journal of Medical Sciences, ledamot i editorial board
• Uppsalas kemikalienätverk, medlem 
• Vetenskapsrådet, medlem i referensgrupp gällande migration
• Östra Sveriges luftvårdsförbunds beredningsgrupp, representant för Region Uppsala

Flera av AMMs medarbetare är även aktiva som granskare av vetenskapliga publikationer för olika tidskrifter samt av forskningsan-
sökningar i regionala och nationella forskningsråd samt stiftelser (exempelvis Vetenskapsrådet, Forte, STINT och AFA Försäkring).

UPPDRAG INOM REGIONER,  
UNIVERSITET ELLER EXTERNT
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med framtagning av metoder för att 
kvantitativt kunna mäta halten av de 
olika allergenerna hos hästen
för att sedan kunna kartlägga allergen-
profilen hos tio olika hästraser i Sveri-
ge. Denna kunskap planerar vi sedan 
använda för att kartlägga allergenpro-
filen hos hästallergiska patienter.

I en nyligen accepterad artikel (Victor 
m. fl., 2019) har vi tittat på halterna av 
Equ c 4 i stöv, saliv och urin i prover 
från tio hästraser. Inkluderade var 
Svenskt varmblod, Engelskt fullblod, 
Svensk varmblodstravare, Gotlands-
russ, Islandshäst, Shetlandsponny, 
American Curly, Basjkir, Nordsvensk 
och Quarterhäst. I studien ingick 170 
hästar (87 ston, 27 hingstar och 56  
valacker) från tio raser där man samla-
de in stöv (mjäll), saliv och urin (21). 
 
I tidigare studier där man mätt hästal-
lergen har det angetts som Equ c x, då 
man inte varit helt säker på vilket aller-
gen man mätt, men nu har vi kunnat 
fastställa att Equ c x är Equ c 4. Halten 

Hästen är viktig för många och 
på olika sätt bidrar den till för-
bättrad livskvalitet och används 

även inom rehab. Ett exempel på 
detta kunde vi se hos Region Dalarna 
där man nyligen köpt in en häst för 
att utveckla sitt arbete mot ohälsa på 
olika sätt inom regionen. 

Hästantalet i Sverige är stort och rid-
sporten är den näst största sporten. 
Tyvärr kan inte alla ta del av hästen 
på grund av allergier. 

Allergen är små allergiframkallande 
proteiner som är vanligt förekom-
mande hos djur och växter. Aller-
generna från hästen är fortfarande 
dåligt studerade. I dagsläget finns 
det fem allergener identifierade, 
Equ c 1-4 och 6. Equ c 4 är ett viktigt 
allergen och hos hästsensibiliserade 
individer har man uppmätt IgE-bind-
ning på 77%. 

I ett pågående doktorandprojekt vid 
AMM i Uppsala jobbar vi bland annat 

Halten av hästallergenet Equ c 4  
i stöv och saliv från tio hästraser  

av hästallergenet Equ c 4 presenteras 
som Equ c 4 U/µg protein och analy-
serades med en sandwich ELISA. Equ 
c 4 hittades i alla stöv- och salivprover 
från de tio olika raserna och i nitton 
av urinproverna med variation både 
mellan individer och mellan raser. Vi 
fann ingen skillnad i halterna mellan 
raser i stöv, men hos Nordsvensken 
låg halterna i saliv lägst. Däremot i 
både stöv och salivproverna var det 
signifikant högre halter hos hingstar 
än hos ston och valacker. Projektet 
fortskrider och även Equ c 1 och Equ c 
2 i proverna kommer att analyseras för 
att få en mer komplett bild av hästens 
allergenprofil.

 
Referens: 
Victor, Susanne, Binnmyr, Jonas,  
Lampa, Erik, Rask-Andersen, Anna 
och Elfmanm, Lena.  ”Levels of Horse 
Allergen Equ c 4 in Dander and Saliva 
from Ten Horse Breeds”. Clinical & 
Experimental Allergy 2019. https://doi.
org/10.1111/cea.13362.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13362
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Forskning under de senaste decen-
nierna har visat att 10–20 % av 
vuxendebuterad astma orsakas av 

exponering i arbetet. Det är viktigt med 
en korrekt diagnos, dels i enskilda fall 
men också för att kunna sätta in före-
byggande åtgärder för att förhindra att 
andra drabbas. I en del länder används 
provokationstester med allergen som 
en ”gold standard” vid diagnostik av 
yrkesastma. Det krävs både expertis, 
erfarenhet och tid för denna diagnostik 
som är begränsad till vissa specialise-
rade centra, som inte har kapacitet att 
utreda varenda fall. Det behövs därför 
andra diagnostiska metoder, inte minst 
i Sverige där sådana provokationstester 
enbart används för forskningsändamål.

Allergitester som identifierar speci-
fika IgE-antikroppar i blodet är ett 
användbart diagnostiskt verktyg. I en 
tysk översiktsartikel jämförs specifika 
IgE-tester med provokationstester för 
diagnostik av yrkesastma. Författarna 
har använt strikta urvalskriterier och 
vaskat fram 71 artiklar bland 6849. 53 

Specifika IgE-tester användbara 
vid diagnostik av yrkesastma,  

men bara i vissa fall
av studierna handlar om högmolekylä-
ra allergen och 18 om lågmolekylära 
ämnen. 62 av dessa artiklar inkludera-
des i en metaanalys som kombinera-
des med en kvantitativ analys.
Baserat på resultaten rekommenderas 
enbart specifika IgE-tester i diagnosti-
ken av allergi mot högmolekylära aller-
gen från t.ex. pälsdjur, mjöl, enzymer 
och latex. Sensitiviteten hos allergites-
ter av mot högmolekylära allergen  var 
relativ hög 0,74. Specificitet låg på 0,71.

När det gällde lågmolekylära allergen 
var sensitiviteten betydligt sämre och 
låg på 0,28, medan specificiteten  var 
0,89. Ett undantag är dock syraanhy-
drider och kloramin T där sensitiviteten 
låg i samma nivå som för de högmole-
kylära ämnena.

”Hemgjorda” tester kan vara dåligt va-
liderade och därför  behövs standardi-
sering av kommersiella tester för att få 
mer pålitliga och jämförbara resultat.

Yrkesastma ska alltid misstänkas vid 
vuxendebuterad astma eller barndom-
sastma som försämras i vuxen ålder. 
Glöm inte bort att ungdomar kan bli 
exponerade för astmaframkallande/
försämrande ämnen under yrkesutbild-
ningar t.ex. livsmedels- och svetsutbild-
ningar. En noggrann anamnes inklu-
derande exponering är grundläggande 
i diagnostiken, liksom detaljerade 
uppgifter om symptomens eventuella 
tidssamband med arbetet. Blir patien-
ten bättre under helger och semestrar? 
Det är önskvärt att försöka ställa diag-
nosen medan patienten fortfarande är 
kvar på det arbete som orsakar besvä-
ren, då det finns möjligheter att göra 
PEF-kurvor före insatt behandling. Det 
är betydligt svårare att ställa diagnosen 
efter att personen bytt arbetsuppgif-
ter. Allergitester är användbara vid 
misstänkt allergi mot högmolekylära 
ämnen, men inte i samma utsträckning 
för lågmolekylära ämnen där sensiti-
viteten är betydligt lägre med några få 
undantag.
          Anna Rask-Andersen, professor,  
          överläkare

Referenser: Lux H, Lenz K, Budnik LT, Baur X. Performance of specific 
immunoglobulin E tests for diagnosing occupational asthma: a systematic 
review and meta-analysis. Occup Environ Med. 2019 

Lau A, Tarlo SM. Update on the Management of Occupational Asth-
ma and Work-Exacerbated Asthma. Allergy Asthma Immunol Res. 2019 
Mar;11(2):188-200. 

Bild till vä: FeanDoe - Modified version from Walber’s Precision and Recall w

Faktaruta
I studien om specifika IgE-testers värde vid diagnostik av yrkesastma har 
provokationstester använts som måttstock, d.v.s. som ett säkert sätt att 
fastställa om patienten verkligen har en yrkesastma eller ej.

Förhållandet mellan positiv IgE-test och yrkesastma 

Har yrkesastma 
(sjuk)

Har inte yrkesastma 
(frisk)

Positivt 
test

   a. Sant positiv    b. Falskt positiv

Negativt 
test

   c. Falskt negativ    d. Sant negativ

Sensitivitet är andelen sjuka som identifieras med ett test (positivt test - a/
(a+c) i tabellen).
Specificitet är andelen friska som friskförklaras med ett test (negativt test - 
d/(b+d) i tabellen). 
 
Modifierat efter Internetmedicin.se

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Precisionrecall.svg
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I det tidiga skedet efter en kärn-
kraftsolycka är det viktigt att skydda 
befolkningen mot exponering av ra-

dioaktivt jod från inandning i utsläpps-
plymen och från livsmedelskedjan, 
framför allt via mjölken. Detta kan ske 
genom inomhusvistelse med stäng-
da fönster och med jodtabletter som 
blockerar sköldkörteln mot radioak-
tivt jod genom tillförsel av stabilt jod. 
Annars finns en ökad risk för sköldkör-
telcancer. 

Genom beräkning av den tidsintegre-
rade absorberade dosen till sköld-
körteln de första fem åren, med eller 
utan motåtgärder, kan stråldosen till 
sköldkörteln med åtföljande risk för 
sköldkörtelcancer beräknas. Tidigare 
har sådana uppskattningar i Sverige 
utgått från mätningar av radioaktivt 
jod i luftprovtagningar och mjölk efter 
Tjernobylolyckan och som därigenom 
underskattat det externa stråldos-
bidraget på marken från radioaktivt 
cesium till sköldkörteldosen. 
I en nyligen publicerad studie har 
författarna därför utvecklat en modell 
för svenska förhållanden som beaktar 

alla bidrag till sköldkörteldosen. Den 
nya uppskattade genomsnittliga tids-
integrerade absorberade dosen från 
samtliga nuklider till sköldkörteln under 
de första fem åren efter Tjernobylolyck-
an varierade mellan 0,5 och 4,1 mGy för 
nyfödda respektive 0,3 till 3,3 mGy för 
vuxna. Bidraget från jod-131 varierade 
mycket mellan de olika länen i Sverige 
beroende på det radioaktiva nedfallets 
storlek samt ålder vid exponeringen. 
Jämfört med tidigare studier från bland 
annat Ryssland visar den nu aktuella 
studien att bidraget från cesium-134 och 
cesium-137 till den femåriga sköldkört-
eldosen kan uppgå till så mycket som 
96% för vuxna i Västernorrland i kon-
trast mot bara 21% till barn på Gotland, 
medan resten av sköldkörteldosen i de 
båda länen kommer från radioaktivt 
jod via inandning och mjölk. De stora 
variationerna kan förklaras av skillnad 
mellan nederbörd där störst bidrag från 
jod-131 skedde i län med mycket torrde-
position och att korna vistades utomhus 
vid nedfallet. 

En effektiv åtgärd för att minska befolk-
ningens exponering för radioaktivt jod 

är därför att låta korna stå inne i ladu-
gårdarna, införa betesbegränsningar 
och överväga utfodring för att minska 
överföringen av, inte bara radioaktivt 
jod utan även radioaktivt cesium till 
mjölken. 

I områden med högt nedfall av ra-
dioaktivt cesium kommer sköldkör-
teln, särskilt efter våtdeposition, att 
få ett större externdosbidrag från 
cesium-134 och cesium-137 än vid 
torrdeposition. Bidraget till sköldkört-
eldosen från såväl radioaktivt cesium 
som radioaktivt jod behöver beaktas 
i framtida epidemiologiska studier på 
sköldkörtelcancer.
 
          Martin Tondel, överläkare, docent

Referens: Rääf C, Tondel M, Isaksson M. 
A model for estimating the total  
absorbed dose to the thyroid in Swedish 
inhabitants following the Chernobyl 
Nuclear Power Plant accident: Implica-
tions for existing international estimates 
and future model applications. J Radiol 
Prot. 2019 Feb 8. doi: 10.1088/1361-
6498/ab0577. [Epub ahead of print]

Hur ska stråldosen till sköldkörteln  
beräknas efter en kärnkraftsolycka?

”Radioaktivt cesium som 
radioaktivt jod behöver 
beaktas i framtida  
epidemiologiska studier 
på sköldkörtelcancer.”
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30736018
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30736018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30736018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30736018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30736018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30736018


Att beräkna de totala koldioxid-
utsläppen för ett lands befolk-
ning kan göras på flera sätt.  

Naturvårdsverket föreslår minst tre 
olika sätt, och ett är att beräkna de 
totala utsläppen som sker både inom 
och utanför landet. Då skattas Sve-
riges konsumtionsbaserade utsläpp 
av koldioxidekvivalenter till cirka 185 
miljoner ton, varav 60 miljoner ton är 
hushållens konsumtion av varor och 
tjänster och 40 miljoner ton offentlig 
konsumtion och investeringar. 

Cirka hälften av utsläppen sker inom 
landet och hälften sker utomlands. 
Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) borde 
utsläppen halveras till 2030 för att 
nå 1,5-gradersmålet. Svenskarnas 
flygresor ger cirka 10 miljoner ton 
koldioxidutsläpp per år, cirka 1 ton per 
medborgare, vilket är samma mängd 
som Uppsala universitets tjänsteresor 
per anställd.

Arbets- och miljömedicin i Uppsala 
tillhör två förvaltningar, en statlig, 
Uppsala universitet, och en landstings-
kommunal, Region Uppsala. Enligt 
förordningen (2009:907) om miljö-
ledning i statliga myndigheter ska en 
miljöpolicy finnas och miljöarbetet vid 
Uppsala universitet redovisas årligen i 
en rapport om miljöledningsarbetet. 

Vid Akademiska sjukhuset kan anställ-
da själva läsa uppgifter om ekonomi, 
resor m.m. via redovisningssystemet 
SAS Visual Analytics. I offentlig för-
valtning redovisas således koldiox-
idutsläpp, där resor är en väsentlig 
källa och flygresor är största andelen. 
I redovisningen av tjänsteresor ingår 
flyg, tåg, buss, tjänstebil och ibland 
taxi. Flygresorna indelas i inrikes och 
utrikes resor. Utrikesflyg dominerar 
både i antal och längd och står för 95% 
av koldioxidutsläppen vid Uppsala 
universitet och 80% vid Akademiska 

sjukhuset. Ändå är det inrikesflyg man 
försöker begränsa i resepolicyn. Bilre-
sor i tjänsten står för 3% av koldiox-
idutsläppen. Region Uppsala har som 
miljömål att inrikesflyg ska minska 3% 
årligen. Därför har ett 30 %-igt miljöpå-
slag för inrikes flygresor till Umeå,  
Göteborg och Malmö införts.  
Under 2018 blev det cirka 500 000 kr 
som kommer att användas till utbild-
ningsinsatser och filmer för distans-
möten, framför allt Skype, enligt miljö-
strateg Jan Wikström på Miljöenheten 
för Region Uppsala. Några planer på 
att kartlägga personalens koldioxid-
utsläpp från arbetspendling finns inte 
och lönebonusar för de som cyklar 
och går till jobbet är tydligen svårt att 
införa enligt gällande skatteregler.  
Enligt 2019 års miljömål för  
Akademiska sjukhuset ska minst fem-
ton arbetsplatser på sjukhuset uppnå 
kriterierna för cykelvänlig arbetsplats.

                                    Forts nästa sida...

Har miljöpolicys någon effekt  
på koldioxidutsläpp från  

våra tjänsteresor?
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Forts. från föregående sida... 
I både universitetets och sjukhusets 
miljömål ska konkreta handlingar 
stimuleras som bidrar till det gemen-
samma miljöarbetet. Under åren 
2014 till 2018 fanns en svag trend 
att koldioxidutsläppen från flygresor 
minskade både vid Uppsala universitet 
(figur 1) och Akademiska sjukhuset 
(figur 2). För de anställda som även vill 
se sina privata koldioxidutsläpp kan 
dessa skattas på hemsidan www.fligh-
temissionmap.org (figur 3). Man kan 
här summera senaste årets resor och 
hemsidan kan även användas av före-

tag som vill öka medvetenheten bland 
sina anställda. En resa till Thailand tur 
och retur ger exempelvis 3 ton koldi-
oxidutsläpp per resenär. Det genom-
snittliga utsläppet för tjänsteresor med 
flyg per år och anställd vid Uppsala 
universitet är 1 ton per år. Anställda vid 
sjukhuset släpper ut i genomsnitt cirka 
100 kg koldioxid per år från flygresor.

Så länge miljöpolicyn riktar in sig på 
den lilla utsläppsdelen från inrikesflyg 
så kan man inte förvänta sig några 
större minskningar i koldioxidutsläpp. 
Å andra sidan kompliceras balansräk-

ningen av en hel del andra koldioxid-
källor såsom uppvärmning, byggnation, 
konsumtion av varor, matvanor och inte 
minst befolkningsökningen. Enligt en 
miljökonsekvensbeskrivning från Lunds 
universitet är den enskilt största fak-
torn att skaffa barn eftersom varje barn 
genererar 59 ton koldioxid i framtida 
utsläpp med dagens konsumtionsmöns-
ter för utvecklade länder (figur 4). Näst 
största källan blir privatbil och därefter 
kommer flygresor.
           
       Robert Wålinder, överläkare, docent

Figur 1 Årliga utsläpp av koldioxid från flygresor i tjänsten 
vid Uppsala universitet åren 2014-2018 är per anställd. 
Från Uppsala universitets Miljöledningsrapporter åren 

2014-2018.

Figur 2 Årliga utsläpp av koldioxid från flygresor i tjäns-
ten vid Akademiska sjukhuset åren 2014-2018 är per 

anställd. Från SAS Visual Analytics.

Figur 3 Beräkna dina koldioxidutsläpp från årets flygresor 
för dig eller din arbetsplats på hemsidan http://www.flighte-
missionmap.org

Figur 4 De tre största källorna för koldioxidutsläpp och 
är att skaffa barn, ha bil och att flyga. Wynes och Nicho-
las 2017.  Environmental Research Letters. 12; 7. Creative 
Commons Attribution 3.0 licence
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/
aa7541



Vid Celsius-Linné-föreläsningarna 
den 7 februari 2019 presenterade 
bland andra Linda Birnbaum (chef 

på National Institute of Environmental 
Health Sciences (NIEHS) i North Caroli-
na, USA) och Joacim Rocklöv (professor 
i epidemiologi vid Umeå universitet) 
forskningsrön om hur klimatförändring-
arna påverkar människors hälsa. 

Linda Birnbaum tog i sin föreläsning 
upp frågan: Hur kan folkhälsan på-
verkas av en temperaturhöjning på 
1.5˚Celsius? medan Joacim Rocklöv 
pratade på temat ”Effekter av klimat-
förändringar för människors hälsa”. 
Båda föreläsarna hänvisade till rap-
porten ”The Lancet countdown on 
health and climate change” (Watts et al 
2018). Ledande läkare, akademiker och 
policyproffs från tjugosex partnerorga-
nisationer från hela världen har bidragit 
med analyser och tillsammans författat 
rapporten. Rapportens slutsats är att 
jordens ökade medeltemperatur, som 
orsakas av klimatförändringarna, har 
ödesdigra konsekvenser för alla aspek-
ter av mänskligt liv.

Klimatförändringarna har redan nu lett 
till ökad temperatur med tillhörande 
skogsbränder, så kallade heat waves, 
vilket var uppenbart i såväl Sverige som 
Kalifornien sommaren/hösten 2018. 
Dessa bränder orsakar inte bara luft-
föroreningar som är kopplat till ökad 
hjärt-kärlsjuklighet, utan också mental 
stress. Ett annat exempel som gavs i 
föreläsningarna om hur klimatföränd-
ringarna påverkar vår hälsa är påverkan 
på livsmedelssäkerhet, exempelvis mer 
mögel och andra mikrober i våra livs-
medel p.g.a. ökad värme, ökad torka 
och ökad nederbörd. Ett tredje exempel 
som gavs var ökningen av vektorburna 
sjukdomar som t.ex. borrelia och TBE. 
Ett fjärde exempel var torka som leder 
till sämre skördar och foderbrist för dju-
ren. Ett femte exempel var stormar/sky-
fall och översvämningar som kan leda 
till allt från problem med elförsörjning/
uppvärmning till förstörda hus/vägar/
grödor/skogar etc. Ett sjätte exempel 
som gavs var förtida död p.g.a. extrema 
temperaturer; i Stockholm var mortalite-
ten under perioden 2000-2008 fördubb-
lad jämfört med förväntad dödlighet 
utan klimatförändringar (Åström 2013). 

Påverkar klimatförändringarna 
människors hälsa?

Sammantaget har den värmeökning 
som orsakas av klimatförändringarna 
ödesdigra konsekvenser för alla aspek-
ter av mänskligt liv (Lancet 2018). Sjuk-
vården behöver förbereda sig för detta 
så därför ordnar vi på AMM Uppsala 
den 6 december i år ett seminarium på 
temat Klimat och Hälsa, där bland annat 
Joacim Rocklöv som är medförfattare 
till den ovan nämnda Lancetrapporten 
kommer att tala. 
  
Monica Lind, toxikolog/miljöhygieniker, 
professor i miljötoxikologi
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I en nyligen publicerad studie i BMJ 
Open har medarbetare från Arbets- 
och miljömedicin i Uppsala under-

sökt ”the healthy migrant effect”, det 
vill säga den hypotes som säger att 
nyanlända migranter har bättre häl-
sostatus jämfört med de som är kvar i 
hemlandet och i vissa fall även jämfört 
med den genomsnittliga befolkning-
en i värdlandet. Studien är en av de 
första som utifrån ett brett fokus på 
hälsa undersökt om olika grupper av 
migranter har olika hälsostatus jäm-
fört med befolkningen som är född i 
Sverige. Studien består av alla migran-
ter och en kontrollgrupp av personer 
födda i Sverige som är i arbetsför 
ålder och dessa följs under en period 
av arton år som är uppdelad i tre sex-
årsperioder. Den ena gruppen består 
av framför allt arbetsmigranter och 
studenter från Europa, USA och Ocea-
nien och den andra gruppen består av 
framför allt flyktingar och anhöriga till 

flyktingar från Asien, Sydamerika och 
nordöstra Afrika. Vi följer dessa med 
avseende på fem olika hälsorelatera-
de utfall: sjukhusvård för psykiatrisk 
ohälsa, hjärt-kärlsjukdom, mortalitet 
samt sjukskrivning och förtidspen-
sion/sjukersättning. Vi har funnit att 
migranter som kommer från Europa, 
USA och Oceanien generellt har bättre 
eller liknande hälsostatus jämfört med 
personer som är födda i Sverige för alla 
hälsoutfall. Migranter från Asien, Syd-
amerika och nordöstra Afrika har tvärt-
om sämre hälsoutfall, utom för mortali-
tet, under alla tre uppföljningsperioder, 
jämfört med de personer som är födda 
i Sverige. Vi kan således konstatera att 
den paradox som många studier funnit, 
att mortaliteten under uppföljningsti-
den är lägre bland migranter trots att 
de i övrigt verkar ha en sämre hälsosta-
tus, även finns i en svensk kontext. Låg 
mortalitet kan just förklaras av att det 
är friskare individer som kommer till 

Sverige, men det kan också bero på 
fel i registerdata. Vidare har man i stu-
dien undersökt om arbetsmarknads-
anknytning under de första åren efter 
man kommit till Sverige har betydelse 
för hälsan. Man kan se att migranter 
med låg arbetsanknytning har liknan-
de hälsostatus som personer födda i 
Sverige som är utanför arbetsmark-
naden, vilket är rimligt då personer 
födda i Sverige utan arbete generellt 
har sämre hälsa än övriga befolkning-
en. Skillnaderna mellan migranter 
och personer födda i Sverige är större 
bland de som har en god förankring 
på arbetsmarknaden. Slutsatserna av 
studien är att positiv hälsoselektion är 
mest framträdande bland migranter 
från Europa, USA och Oceanien men 
inte bland migranter från Asien, Syd-
amerika och nordöstra Afrika.
                              
               Magnus Helgesson, postdoc

Healthy migrant effect in the 
Swedish context 

Nr 1/2019 - www.ammuppsala.se 7

Nordiska ministerrådet uppdrog 
åt ett samnordiskt konsortium 
att beskriva kunskapsläget om 

migration, arbetsmiljö och hälsa i 
Europa och framförallt i de nordiska 
länderna. Arbetet leddes av det norska 
arbetsmiljöinstitutet och Sverige repre-
senterades av Arbets- och miljömedi-
cinska kliniken i Uppsala.
Rapporten visar att arbetsskador, upp-
levd mobbning och diskriminering är 

mer förekommande bland sysselsatta 
utlandsfödda än bland andra anställ-
da. Den påtalar också avsaknaden av 
stora undersökningar som följer olika 
grupper av utlandsfödda över tid. 
Sådana studier är nödvändiga för att 
studera vilken betydelse socioekono-
misk bakgrund, språkkunnighet och tid 
i landet har för arbetskraftsdeltagan-
de, arbetshälsa och miljö.

Ladda ner rappor-
ten från Nordiska 
ministerrådet 
genm att klicka på 
bilden till höger. 
                           
                                   
Bo Johansson,  
projektkoordinator 

Ny översikt om migration,  
arbetsmiljö och hälsa 

http://ammuppsala.se/nyheter/ny-rapport-medicinska-kontroller-en-underutnyttjad-informationskalla-i-det-systematiska
http://ammuppsala.se/nyheter/ny-rapport-medicinska-kontroller-en-underutnyttjad-informationskalla-i-det-systematiska


AMM tar plats i SBU:s  
vetenskapliga råd 
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Magnus Svartengren är utsedd 
att ingå i SBU:s vetenskapliga 
råd från och med 2019 under 

en mandattid om tre år.

Aktuellt just nu är att SBU har star-
tat en utvärdering av ”Arbetsmiljöns 
betydelse för uppkomst av besvär och 
sjukdomar i nacke, axlar, armbågar, 
underarmar och händer (uppdatering 
av tidigare rapport) 2020”.

SBU använder sig av ett ”Grading” sys-
tem för sambandets tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten graderas i fyra nivåer:
(⊕⊕⊕⊕) Det sammanvägda resulta-
tet har hög tillförlitlighet (bedömning-
en är att resultatet stämmer).

(⊕⊕⊕Ο) Det sammanvägda resultatet 
har måttlig tillförlitlighet (bedömningen 
är att det är troligt att resultatet stäm-
mer).

(⊕⊕ΟΟ) Det sammanvägda resultatet 
har låg tillförlitlighet (bedömningen är 
att det är möjligt att resultatet stäm-
mer).

(⊕ΟΟΟ) Det sammanvägda resultatet 
har mycket låg tillförlitlighet (det går inte 
att bedöma om resultatet stämmer). 

Man har nyligen bytt terminologi där 
(⊕⊕ΟΟ) kategoriseras som låg jäm-
fört med begränsad tillförlitlighet. Låg 
betyder följaktligen inte att det inte 

finns stöd för ett samband och man kan 
diskutera om samma krav för samband 
skall användas när det gäller risker som 
t.ex. för arbete ovan axelhöjd (⊕⊕ΟΟ), 
som för när man överväger att införa en 
ny behandling.

Jag återkommer med mer rapporter 
från arbetet i det ve-
tenskapliga rådet.
      
Magnus Svartengren,  
professor, överläkare 

och socialtjänsten vars effekter det 
saknas tillräcklig kunskap om.
SBU:s verksamhet springer ur tra-
ditionen med Health technology 
assessment (HTA). I denna tradition 
som avser att utvärdera om det finns 
evidens för att en behandlingsform 
har effekt tillmäter man framför allt 
randomiserade kliniska studier (RCT). 
Detta utgör en utmaning för uppdraget 
om arbetsmiljöns betydelse för upp-
komst av sjukdom eftersom vi aldrig 
har möjlighet att randomisera individer 
till olika exponeringar. 

Fakta om SBU 
Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering.  
SBU har till uppgift att utvärdera det 
vetenskapliga stödet för tillämpade 
och nya metoder i hälso- och sjuk-
vården och i den verksamhet som 
bedrivs med stöd av socialtjänstlagen 
(2001:453) och lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktions-
hindrade ur ett medicinskt perspek-
tiv där så är tillämpligt, samt ur ett 
ekonomiskt, samhälleligt och etiskt 
perspektiv. 

Myndigheten ska i sin utvärdering inklu-
dera ett jämställdhetsperspektiv där det 
är möjligt. 

Myndigheten ska systematiskt sam-
manställa kunskap om arbetsmiljöns 
betydelse för uppkomst av sjukdom. 
Sammanställningarna ska användas vid 
bedömning av arbetsskador enligt soci-
alförsäkringsbalken. Detta var tidigare 
ett regeringsuppdrag men är numera 
inskrivet i SBU:s instruktion. 
Myndigheten ska även systematiskt 
identifiera och aktivt informera om 
sådana metoder i hälso-och sjukvården 



 
Aktivitetsbaserade kontor 
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Rapport från konferens i Örn-
sköldsvik 28-29 november 2018. 
Arrangör Umeå universitet  i 

samarbete med Arbets- och miljö- 
medicin i Västerbotten samt Örn-
sköldsviks kommun. Två givande och 
faktaspäckade dagar med de främsta 
forskarna inom kontorsforskning i 
Sverige. Nedan följer ett urval av alla 
intressanta föreläsningar.

Först ut var Christina Bodin Daniels-
son, ”Vad är egentligen aktivitetsba-
serat kontor?”, som gav oss en insikt i 
historik, begrepp och forskning kring 
olika former av kontorslösningar. Hon 
menade att det ibland är svårt med 
kontorsforskning och jämförelser när 
det inte finns någon enhetlig definition 
av olika kontorslösningar. De defi-
nitioner hon använt i sin avhandling 
redovisades. Några orsaker till att akti-
vitetsbaserade kontor blivit så populä-
ra att bygga, enligt föreläsaren, är den 
ökade globaliseringen med tonvikt på 
flexibilitet och kostnadsmedvetenhet 
samt fokus på yteffektivitet (mindre 
yta/anställd). Den digitala utvecklingen 
har också möjliggjort och bidragit till 
denna utveckling.

Helena Jahnckes rubrik på sin före-
läsning väckte en viss förväntan: ”Hur 
påverkas produktivitet och hälsa av att 

arbeta i aktivitetsbaserade kontor?” 
Hon har under åren 2015–2017 följt 
Trafikverkets omvandling av nästan 
hela sitt kontor till att vara aktivitets-
baserat. Det gjordes förmätningar och 
sedan uppföljning cirka ett år efter 
ombyggnad. Några av de övergripande 
slutsatserna var att fler var positiva 
till att arbeta på en aktivitetsbaserad 
arbetsplats, en liten ökning av den 
fysiska aktiviteten i arbetet kunde 
också märkas samt att användningen 
av webbmötesrummen var bra för 
koncentrationen. Det som var mindre 
bra var att kommunikationen försäm-
rades samt att välbefinnandet och 
den upplevda produktiviteten mins-
kade. Koncentrationen i storrummen 
försämrades också. Däremot var det 
ingen skillnad på stress, sömnkvalitet 
och generell hälsa i före- och eftermät-
ningarna.

”Är aktivitetsbaserat bra för alla?”, var 
något Lisbeth Slunga Järvholm och 
medarbetare tittat på i AktiKon-projek-
tet – flytt från cellkontor till aktivitets-
baserat kontor för en del och fortsatt 
cellkontor för en del, i Örnsköldsviks 
kommun. Det som framkom i hennes 
studie är bland annat att arbeta akti-
vitetsbaserat verkar fungera bra för 
chefer och handläggare i stab, ekono-
mi och personal. Däremot upplevdes 

det som störande av assistenter och 
handläggare vid myndigheter. De som 
hade enskilt, mycket koncentrations-
krävande arbete ville helst arbeta i 
cellkontor och personer med psykisk 
ohälsa eller stressrelaterad utmatt-
ning föredrog också arbete i cellkon-
tor. 

Viktoria Wahlström föreläste om ”Hur 
fixar vi ergonomin i det aktivitetsbase-
rade kontoret?” Hon började med att 
definiera ergonomi - som samspelet 
mellan människan och arbetsredska-
pen. Kort nämndes samband mellan 
smärta och olika arbetsmiljöfaktorer, 
som t.ex. arbetsställningar, repetitivt 
arbete, utrustning och höga krav. Kon-
kreta råd som a) utrustningen måste 
vara enkel att ställa in, b) hitta former 
för att fånga och hantera ergono-
miska problem och c) kartlägg an-
passningsbehoven avslutade hennes 
föreläsning.

För mer information, program och 
presentationsmaterial kontakta  
psykolog Åsa Stöllman 
asa.stollman@medsci.uu.se.

                     Tomas Eriksson, ergonom/ 
                     beteendevetare

 
Fotograf Peter Palm

”Är aktvitets-
baserat bra för alla”



Den årliga nätverksträffen för 
ergonomer i Arbets- och miljö-
medicins upptagningsområde 

genomfördes i Uppsala 17 januari 
2019. Temat för den här träffen var 
arbetslivsinriktad rehabilitering – bety-
delsen av arbete. Med tanke på temat 
var även andra aktörer inbjudna, 
exempelvis primärvård, HR, fackliga 
ombud och andra professioner inom 
företagshälsovården. Här ett axplock 
från dagens innehåll.

På förmiddagen tog Gun Johansson 
ett brett grepp om arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Hon började med att 
visa en komplex organisatorisk bild av 
vilka faktorer som kan påverka en in-
divid med nedsatt funktionsförmåga. 
Hon menade att individens resurser 
bl.a. ska kopplas ihop med arbetsplat-
sens system, hälso- och sjukvårdssys-
temet samt samhällets trygghetssys-
tem. 

Gun redogjorde för hur arbetsmil-
jölagen kan bidra med att förtydliga 
arbetsgivares arbetsmiljöansvar och 
hur statistik av sjukskrivning och 
sjuknärvaro kan ge en ökad förståelse 

av komplexiteten kring detta område. 
Sjukflexibilitetsmodellen lägger till ytter-
ligare en aspekt på komplexiteten kring 
sjukskrivning och rehabilitering.

Hon förde också ett resonemang kring 
”arbetslinjen”, som hon definierade som 
”aktiva åtgärder är att föredra framför 
passivt utbetalande av stöd”. Vad är 
positivt för individen, arbetsgivaren och 
samhället?

Gun avslutade med ett resonemang 
kring en strävan mot att utveckla arbets-
givare som är ”Disability confident”: 
• Kunskap kring hur arbetsplatser kan 
anpassas för att kunna behålla anställda 
med nedsatt arbetsförmåga 

• Förändra rekryteringsstrategier så att 
de med ”disability” kan vara med och 
konkurrera. 

• Leverera tillgänglig service med hög 
kvalitet till kunder och andra med ”disa-
bility”.

Efter lunch informerade Therese 
Hellman, Elin Johansson och Ylva Karls-
son om olika metoder för att underlätta 

återgång till arbete. Komplexiteten och 
”gnisslet” mellan olika aktörer framkom 
även här som försvårande av återgång 
till arbete. Användande av Krav- och 
funktionsschema är exempel på ett 
projekt som ska underlätta för dem som 
har en anställning att komma tillbaka till 
arbetet. Det är en strukturerad dialog 
mellan chef och medarbetare för att 
utreda om det finns obalans mellan krav 
och funktion i befintligt arbete. Dialogen 
är oberoende av problem/diagnos och 
typ av arbete. 

Som avslutning på dagen fick deltagarna 
inspiration och erfarenheter från fältet 
genom Lotta Cohen, Galaxen Bygg ”så 
får vi arbetslivsinriktad rehabilitering att 
fungera i praktiken” samt Johan Bränn-
ström, Hälsorum, Krokom ”samarbete 
mellan arbetsgivare, företagshälsovård 
och sjukvård för en hållbar arbets- 
förmåga”.

För mer information:
Peter Palm 
peter.palm@medsci.uu.se 
Kristina Eliasson 
kristina.eliasson@medsci.uu.se

                       Tomas Eriksson, ergonom/ 
                       beteendevetare
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Nätverksträff - ergonomi 
Arbetslivsinriktad rehabilitering 

http://ammuppsala.se/nyheter/ny-rapport-medicinska-kontroller-en-underutnyttjad-informationskalla-i-det-systematiska
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 WEBBUTBILDNING
Krav- och  

funktionsschema

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs 
Arbets- och miljömedicin utgör också en enhet inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet

VÅREN/HÖSTEN 2019

26 april
Undersökning av arbetsförmåga i befintligt  
arbete som del i arbetslivsinriktad rehabilitering

10 maj 
Hur kan vi förebygga vibrationsskador

9-13 sepember
Mätutbildning 

4 oktober 
Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete 

7-11 oktober 
Medicinska kontroller i arbeslivet 
 

15 november  
Nätverskträff FHV-läkare
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Myndigheter - en översikt 
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Klimat och hälsa
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följa förekomsten över tid på arbetsplatser/ 
organisationer. Uppgifter i hälsostatistik och 
vetenskapliga rapporter i Sverige och länder 
i Europa från organisationer och skydds-
ombud, tyder på att de kan stå för allvarliga 
arbetsmiljöproblem. Dessa är negativa 
konsekvenser för enskilda anställda och för 
drabbade organisationer som behöver upp-
märksammas med eftertryck. 

Begreppet Mobbning utgör i föreskrifterna 
handlingar som på ett kränkande sätt riktas 
mot arbetstagare. De kan leda till störning 
av välbefinnande/hälsa eller till utstötning 
från arbetsplatsens gemenskap. Skäl finns 
att granska arbetsplatsers deklarationer av 
policy för förebyggande av K&M. 
Det är nödvändigt att proaktivt och praktiskt 

Kränkningar och mobbning (K&M) på 
arbetslatser har sedan tidigt 2000-tal 
uppmärksammats som ett allvarligt 

arbetsmiljöproblem i många länder. För 
nyckelreferenser se Einarsen, Hoel , Zapf och 
Cooper 2010. För svenskt vidkommande 
står Heinz Leymann som en central gestalt.  
Arbetsmiljöverkets föreskrift, Organisatorisk 
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), belyser 
kopplingen mellan arbetsiljö och K&M. Vi har 
nyligen erinrats om 2.786.000 rapporterade 
besvär orsakade av brister i social och orga-
nisatorisk arbetsmiljö varav 136.000 orsaka-
de av kränkande särbehandling, (SCB 2018).

Avsaknaden av en generellt giltig defini-
tion av K&M innebär att vi inte har någon 
standardmetod för att skatta, mäta eller 

Kränkningar och mobbning 
(K&M) på arbetsplatser!  

konkret uppmärksamma förhållanden i arbe-
tens organisation som orsak till förekomst av 
K&M i stället för inriktning huvudsakligen på 
enskilda anställdas klagomål.

På Arbets- och miljömedicin i Uppsala har 
två fältprojekt knutna till FoU-programmet 
STAMINA inletts för kompetensuppbyggnad 
på detta område. Det första inleddes 2014 
med sonderingar och pilotprojekt inriktade 
mot skyddsombud, innefattande regionala 
ombud från fackliga organisationer i stat, 
kommun och industrisektor. Denna studie 
följdes upp 2017 med en pilotstudie inom 
skolmiljön genom lärarnas yrkesorganisatio-
ner.  
                                                ...forts nästa sida 
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... forts från föregående sida 
Skolmiljön är speciell och skiljer sig från 
arbetsmiljö i många avseenden. Skolan är 
Sveriges största arbetsplats om man ser till 
antalet elever och specialpersonal. Den är 
komplex i sitt stora antal intressenter som 
från skilda utgångspunkter kan hävda sär-
skilda skyddsbehov. För skolelever gäller 
lagfäst skolplikt. Förutom lärare och annan 
skolpersonal omfattas elever i ett brett 
åldersspann och bakom dem föräldrar som 
högst aktivt deltagande målsmän.

Redan i den första studien 2018 uppgav 
respondenterna (n=303 huvudskyddsom-
bud) att de inrapporterade exemplen på 
K&M påverkat den psykiska hälsan och 
välbefinnandet på arbetsplatsen. 2/3 av 
exemplen ”i stor utsträckning” och 1/3 i 
viss utsträckning”. 

I samma studie svarade även 60 % att det 
rapporterade exemplet ”i stor utsträck-
ning” orsakat minskad produktivitet/effek-
tivitet, 36 % uppgav att det gjort det ”i viss 
utsträckning” och endast 4 % att det inte 
haft någon inverkan alls. 
I andra studier har visats att K&M kan ha 

långsiktiga verkningar även utanför arbets-
platsen/organisationen (4). I en rapport 
2019, av en dansk forskargrupp obser-
verades att sjukpensionering på grund 
av arbetsoförmåga bland drygt 24.500 
anställda i två jämförbara yrkeskategorier 
var upp till 50 % högre i den grupp där 
mobbning registrerats. Där ledarskapet på 
arbetsplatsen betecknats som god kvalitet 
kunde sambandet inte visas. Slutsatsen var 
att effekt hade erhållits genom eliminering 
av mobbning alternativt förbättring av 
arbetsplatsens ledarskap. (Se referenslistan 
Clausen T, Conway PM, Burr H, Kristensen TS 
et al 2019).

Argumentationen är övertygande. Obser-
vationen gäller manifest bortfall av produk-
tion observerad lång tid efter kränkningen. 
Det handlar om stora effekter i förluster 
orsakade av produktionsbortfall. De kan 
undvikas. 

Peter Westerholm, professor emeritus                    
Roger Hansson, metodutvecklare 
Magnus Svartengren, professor, överläkare                  
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Det finns ett samband mellan höga 
nivåer av PCB:er i blodet och för tidig 
död. Det visar en tvärvetenskaplig 

studie som nyligen publicerats i tidskriften 
JAMA Network Open. 

Studien är en i raden av studier från ett nu 
drygt tioårigt tvärvetenskapligt samarbete 
mellan professorerna Lars Lind och Monica 
Lind vid Uppsala universitet och miljöke-
mister vid Örebro universitet, som visar på 
hälsorisker med PCB:er trots att de varit 
förbjudna sedan länge. 

PCB:er (polyklorerade bifenyler) är en grupp 
miljögifter som omfattas av restriktioner 
i många länder och förbuden har lett till 
lägre halter av PCB:er i miljön. Dessa ämnen 
bryts ner mycket långsamt och lagras i 
fettväv och finns därför fortfarande kvar i 
djur och människor. Speciellt PCB:er med 
många kloratomer i molekylen finns kvar i 
blodet hos de flesta svenskar. 

Studien omfattar cirka 1 000 slumpvis 
utvalda 70-åringar i Uppsala som följts 
under en längre tid (den s.k. PIVUS-studien). 

PCB:er i blodet mättes år 2001–2004 och 
sedan även vid 75 års ålder. Uppföljning av 
vilka som avlidit under tio år (n=158) visa-
de att de som hade de högsta nivåerna av 
PCB:er med många kloratomer i blodet hade 
en ökad mortalitetsrisk med cirka 50 %  
(hazard ratio 1.55; 95 % CI, 1.26-1.91; 
P < 0.001), framför allt i hjärt-kärlsjukdom, 
jämfört med övriga grupper. Dessa resultat 
publicerades nyligen i JAMA Network  
Open (1) (fulltext, se https://jamanetwork.
com/journals/jamanetworkopen/fullartic-
le/2731690).
Resultaten var oberoende av riskfaktorer som 
tidigare förknippats med hjärt-kärlsjukdom, 
som högt blodtryck, diabetes, rökning, fetma, 
höga kolesterolvärden, låg utbildning och 
kardiovaskulär sjukdom, vid 70 års ålder.

Då tidigare studier även har visat samband 
mellan höga nivåer av PCB:er och åder-
förkalkning hos både människor (2) och 
försöksdjur talar det, tillsammans med dessa 
nya data, för att man bör begränsa intaget av 
PCB:er via födan. Ämnena finns främst i feta 
animaliska livsmedel som fisk, kött och meje-
riprodukter. Särskilt höga halter finns enligt 

Livsmedelsverket i fet fisk som strömming 
och vildfångad lax från förorenade områ-
den, till exempel Östersjön.  

Monica Lind, miljöhygieniker,  
adjungerad professor i miljötoxikologi
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Arbete med händerna ovan axelhöjd - 
hur skadligt är det egentligen?

2012 bedömde SBU efter en systema-
tisk litteraturöversikt att det inte fanns 
tillräcklig evidens för ett samband 

mellan arbete med händerna ovan axelhöjd 
och axelbesvär. Fyndet togs emot med viss 
förvåning, då just detta samband tidigare 
ansetts vara mer eller mindre etablerad 
kunskap inom belastningsergonomin. En 
forskargrupp med anknytning till Norges 
arbetsmiljöinstitut (STAMI) har nu tittat på 
denna fråga på nytt, samt undersökt even-
tuellt dos-responssamband mellan expo-
nering och utfall. Denna nya systematiska 
översikt inkluderade 34 epidemiologiska 
studier publicerade mellan 1998 och mars 
2018 och kvalitetsgranskade enligt en modi-
fierad GRADE-metod. 
Av studierna var 15 tvärsnittsstudier, 3 var 
fall-kontroll och 16 var prospektiva studier. 
Evidensen för samband mellan arbete med 
lyftade armar och axelbesvär rapporterades 
vara begränsad. Däremot fanns måttligt 
stark evidens för samband vid arbete med 
armbågarna över skulderhöjd, d.v.s. armarna 

lyftade >90°. Måttlig evidens fanns också för 
ett dos-responssamband mellan intensitet/
varaktighet av arbete med lyftade armar 
och förekomst av axelbesvär. Någon ”säker” 
exponeringsnivå kunde dock inte fastställas. 
Översikten presenterades den 3:e april på 
ett frukostseminarium vid AFA-försäkring 
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/
seminarier/seminarier-2019/kunskapsover-
sikt--arbete-over-axelhojd-och-skulderbe-
svar/) och kommer att publiceras i skriftserien 
Arbete och Hälsa. 

En stor tvärsnittsstudie från Lunds univer-
sitet (http://portal.research.lu.se/portal/
sv/publications/workrelated-neck-and-up-
per-limb-disorders--quantitative-exposure-
response-relationships-adjusted-for-perso-
nal-characteristics-and-psychosocial-condi-
tions(b54c7a4a-3ff7-4577-94d5-4fd29cff2a-
ce).html) har också undersökt kvantitativa 
dos-responssamband mellan belastning i 
arbete och besvär i nacke och övre extremi-
teter. Data från 4733 kvinnor och 1107 män 

analyserades efter indelning i yrkesgrupper 
(34 för kvinnor och 17 för män) där alla inom 
varje yrkesgrupp utförde samma eller mycket 
lika arbetsuppgifter. Justeringar gjordes för 
ett flertal individkopplade faktorer såsom 
ålder, kön, rökning, BMI m.fl. samt för upp-
levd psykosocial arbetsmiljö. Studien hade 
ett brett perspektiv, där man tittade på olika 
typer av belastning och fler kliniska utfall och 
kom med förslag till ”gränsvärden”, d.v.s.  
ickeskadliga exponeringsnivåer. Just arbete 
med lyfta armar hade i denna studie inga 
associationer med besvär i nacke och axlar, 
vilket enligt författarna kan bero på att de 
hade relativt få yrkesgrupper med den expo-
neringen i studiepopulationen. 

Som kliniskt aktiv läkare på en AMM klinik får 
jag, som vanligt, dra slutsatsen att mer forsk-
ning behövs… i den här frågan också…

                                  Corina Covaciu, överläkare
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Arbets- och miljömedicin har efter en 
förfrågan från Mora Orsa  
Miljökontor gjort en miljömedicinsk 

bedömning av Östnorområdet i Mora. 
Misstanken om förorenad mark uppkom 
efter ett problem med föryngring av 
skog på en fastighet i närheten av en av 
metallfabrikerna i området. Återväxten av 
de planterade tallplantorna var dålig och 
plantor dog. Även gräs- och slytillväxten 
på fastigheten var dålig. I området har 
det sedan drygt 100 år tillbaka funnits 
flera metallindustrier med förkromning 
och förnickling, men även gjuterier och 
verkstadsindustrier som haft luftutsläpp. 
Efter provtagning av marken på skogs-
planteringen konstaterades höga halter 
bly, koppar och zink. Jordanalyserna för-
anledde ett utökat provtagningsprogram 
i bostadsområdet inklusive lokalproduce-
rade grönsaker. Arbets- och miljömedicin 
har därefter gjort en intagsberäkning följt 
av en hälsoriskbedömning. 

Området Östnor i Mora innehåller såväl 
industrier som bostäder med trädgårdar 
och odlingar. Bostäder finns så nära som 
cirka 20 m från industrierna. Inom områ-

det finns också en skola och en förskola. 
Intill förskolan finns en utelekpark med bl.a. 
hinderbana och jord i dagen. Utelekparken 
är ett populärt besöksmål även för barn 
som inte går på förskolan.

En vuxen persons extra dagliga intag av 
koppar, zink och bly via jord från den mest 
kontaminerade marken i Östnor bedömdes 
uppgå till så låga nivåer att en påverkan på 
hälsan inte är trolig, vare sig akut eller på 
längre sikt. Extra dagligt intag av koppar 
och zink via jord från den mest kontami-
nerade marken till barn bedömdes inte 
heller kunna ge någon negativ påverkan på 
hälsan. Extra dagligt intag av kontaminerad 
jord med den högsta blyhalten till ett barn 
överskrider dock riskvärdet för bly. Risken 
för negativa hälsoeffekter bedöms ändå 
vara liten på individnivå även om det teo-
retiskt kan utgöra en hälsorisk om många 
barn får i sig denna jord. Det allvarligaste 
scenariot som framkom var ett barn med 
pica-beteende som via ett engångsintag  
(5 g) av den mest kontaminerade jorden 
riskerar att få i sig bly i nivåer som skulle 
kunna ge akut blyförgiftning. Utifrån upp-
skattad daglig mängd inhalerbart damm 

från den mest kontaminerade marken be-
döms det inte finnas någon risk för negativa 
hälsoeffekter vare sig för vuxna eller barn. En 
säker riskbedömning av intag av frukt, grön-
saker, bär och svamp växande i Östnor kunde 
inte göras till följd av för få livsmedelsprover. 
Mest angeläget i en utökad provtagning är 
metallanalyser i svamp och rotfrukter från 
den mest kontaminerade marken jämfört 
med områden med lägre kontaminerings-
grad i Östnor. Utifrån genomförd provtag-
ning av potatis gjordes bedömningen att 
ett ”normalt” dagligt intag av potatis odlad i 
Östnor inte borde ge någon negativ påver-
kan på hälsan orsakad av koppar, zink eller 
blyförorening, vare sig hos barn eller vuxna.  

                             Martin Tondel, överläkare 
                             Emma Janson, specialistläkare 
 

Utgör metallföroreningar i  
marken i Östnor en hälsorisk
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Referens: Janson E, Tondel M. Miljömedicinsk 
bedömning av förorenad mark i området 
Östnor, Mora. Rapport nr 3/2018 (http://
www.ammuppsala.se/sites/default/files/rap-
porter/2018/Rapport_3_2018.pdf ).

Foto: Emma  Janson

”Ett ”normalt” dagligt intag av 
potatis odlad i Östnor borde inte 

ge någon negativ påverkan på 
hälsan ”

”Tallplanta på fastigheten i 
Östnor med den högsta me-

tallhalten i marken.
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Nya och tydligare föreskrifter om  
medicinska kontroller i arbetslivet
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Arbetsmiljöverket har under de 
senaste åren omarbetat och föränd-
rat föreskrifterna om medicinska 

kontroller i arbetslivet. Arbetet har skett i 
samråd med arbetsmarknadens parter. De 
huvudsakliga anledningarna till ett behov 
om förnyade föreskrifter har varit att de nu 
gällande föreskrifterna har upplevts som 
otydliga och svåra att tillägna sig och att 
nya EU direktiv har tillkommit. Behovet 
av förtydliganden  är särskilt viktigt ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, då systemet med 
sanktionsavgifter ställer särskilt stränga 
krav på tydlighet för att sanktionsavgifter 
skall kunna utdömas vid inspektion.   

De nya föreskrifterna kommer träda i kraft 
den 1 november 2019. Dock avseende de 
regler som är nya, eller innebär omfattande 
ändringar, kommer ett tidsintervall om två 
år att finnas, d.v.s. de träder i kraft den 1 
november 2021. 

Nyheter och förändringar i föreskrifterna 
gäller både att nya medicinska kontrol-
ler införs, men även att själva processen 
kring medicinska kontroller förändras. Till 
exempel införs nu krav på att beställnings-
processen för de medicinska kontrollerna 
ska dokumenteras.
 

Medicinska kontroller som förändras är:
• Nya gränser och intervaller för provtagning 
av blyhalten i blod. 
• Definitionen på nattarbete anpassas till 
bestämmelserna i EU-direktivet och arbets-
tidslagen. 
• Utvidgning av  tillämpningsområdet vid 
klättring med stor nivåskillnad.

Nya medicinska kontroller som införs är:
• Tjänstbarhetsbedömning vid kvicksilverex-
ponering (ett nytillkommet krav till följd av 
ett nytt EU-direktiv)
• Medicinska kontroller vid handintensivt 
arbete. 
 
I och med detta införande kan nya yrkesgrup-
per komma att omfattas av de nya föreskrif-
terna. Definitionen för handintensivt arbete 
är ”ihållande handrörelser med hög rörelse-
hastighet, ofta i kombination med rörelser 
mot ytterlägen eller kraftkrävande arbets-
uppgifter”. Yrkesgrupper som kan  omfattas 
av kontrollen är bland annat lokalvårdare, 
montörer, slaktare eller de som arbetar vid 
löpande band. Exponering för handintensivt 
arbete kan öka risken för belastningsskador i 
händer, armbågar och nacke.

Arbets- och miljömedicin i Uppsala har under 
de senaste tre åren genomfört ett forsknings-
projekt finansierat av Arbetsmiljöverket. 
Syftet med projektet är att, i samverkan med 

arbetsgivare, medarbetare och företagshäl-
sovård utvärdera en modell för riskbedöm-
ning, medicinska kontroller och feedback 
vid handintensivt arbete med avseende på 
modellens genomförbarhet, nytta och värde 
för arbetsgivare och anställda samt effekter 
på arbetsrelaterad ohälsa och förbättrad 
arbetsmiljö.

Tio fallföretag från olika branscher   
(Exempelvis. lokalvård, montering, matbered-
ning, målning) ingår i studien. Varje företag 
representeras av minst en chef och ofta av ett 
skyddsombud samt en arbetsgrupp (bestå-
ende av minst cirka 10 arbetstagare) som 
exponeras för handintensivt arbete. Till varje 
företag deltar även en ergonom från företa-
gets kontrakterade företagshälsa.  Projektet 
kommer att slutrapporteras vid en konferens 
som anordnas av Arbetsmiljöverket, den 23 
september. Vill du veta mer om de nya före-
skrifterna?Den 18 oktober arrangerar AMM 
Uppsala, tillsammans med Arbetsmiljöverket 
en heldag om de nya föreskrifterna. Läs mer 
under kommande utbildningar.
Medicinska kontroller är ett samlingsnamn 
för olika medicinska åtgärder, till exempel 
läkarundersökningar och hälsoundersök-
ningar. Det kan också vara provtagningar 
som man gör för att mäta halterna i kroppen 
av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i 
arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

Teresia Nyman, verksamhetschef, ergonom

Seminarium
18 oktober om nya  

föreskrifterna

http://ammuppsala.se/utbildningar
http://ammuppsala.se/utbildningar
http://ammuppsala.se/utbildningar
http://ammuppsala.se/utbildningar
http://ammuppsala.se/utbildningar


I denna licentiatavhandling visades en 
liten men möjligt ökad risk för cancer i 
svenska områden med högre markaktivi-

tet från radioaktivt nedfall från Tjernobylo-
lyckan 1986. 

De eventuella medicinska effekterna av 
joniserande strålning inom lågdosområdet 
är omdebatterade, men frågan är viktig för 
att kunna bedöma risken för ohälsa i om-
råden drabbade av radioaktivt nedfall. En 
ökad kunskap om risker med joniserande 
strålning är sålunda väsentlig för  
att bedöma behovet av olika strål- 
skyddsåtgärder och prevention mot ohäl-
sa. En säker strålmiljö tillhör också ett av 
de  sexton miljökvalitetsmålen i Sverige. 
Svårigheten att studera effekten av lågdos-
strålning har sin grund i att det krävs stora 
populationer för att påvisa de relativt små 
riskökningar som skulle kunna finnas för 
sjukdomar som både är vanliga och har ett 
flertal andra riskfaktorer än strålning. Det 
svenska cancerregistret och dödsregistret, i 
kombination med likaledes säkra och kom-
pletta befolkningsregister med koordinater 
utifrån fastighetsbeteckningen, erbjuder 
dock unika och kostnadseffektiva forsk-
ningsmöjligheter att studera ett eventuellt 
samband mellan lågdosstrålning och 
cancerförekomst. 

Målet med denna avhandling var att ge 
ökade kunskaper om hälsorisker vid ut-
släpp av joniserade radionuklider i miljön.  

Att använda registerbaserade data gällan-
de sambandet mellan lågdosexponering 
från radionuklider i miljön har sina be-
gränsningar, då uppgifter om en rad andra 
riskfaktorer saknas. Den andra begräns- 
ningen är dosmätningsmetoder,  då alla 
tillgängliga metoder inte kan tillämpas då 
alla data är hämtade ur register. 

Hassan Alinaghizadeh, statistiker

Licentiatavhandling  
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Licentiatavhandlingen 
http://uu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2%3A1300568&dswid=8512

vid Arbets- och miljömedicin den 10 maj 2019  
 ”Radioactive fall-out from the Chernobyl nuclear power plant 

accident in 1986 and cancer rates in Sweden, a 25-year follow up”

http://ammuppsala.se/nyheter/ny-rapport-medicinska-kontroller-en-underutnyttjad-informationskalla-i-det-systematiska
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Undertecknad, som är en av AMM’s 
doktorander, har nu fått min tredje 
publikation inom ramen för mitt 

avhandlingsarbete publicerad. Från denna 
studie kan jag och mina medförfattare 
(bland andra mina handledare Monica 
Lind och Margareta Halin Lejonklou), rap-
portera effekter av mycket låga doser av 
plastkemikalien bisfenol A (BPA*) på insul-
insekretionen från bukspottkörteln i råttor. 
I studien exponerades dräktiga honråttor 
för mycket låga doser av BPA via dricks-
vattnet, därefter undersöktes glukosstimu-
lerad insulinsekretion från bukspottkörteln 
hos avkomman. Avkomman var således 
exponerad under fosterstadiet, under 
vilket det finns flera känsliga fönster som 

kan störas av miljöfaktorer som exempelvis 
stress, malnutrition och hormonstörande 
kemikalier. Resultaten från studien visar att 
olika doser av BPA påverkade insulinsekre-
tionen på olika sätt, där den lägsta dosen 
ledde till ökad insulinsekretion medan den 
högre dosen ledde till minskad insulinsekre-
tion. Den lägsta dosen av BPA i denna studie 
ligger inom det intervall som vi människor är 
exponerade för och är därför högst relevant. 
Den ökade insulinsekretionen som denna 
låga BPA-dos gav upphov till liknar den man 
ser hos barn som lider av fetma och kan vara 
en tidig riskfaktor för utveckling av metabola 
sjukdomar som diabetes typ 2. 
Länk till publikationen: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/30782532

*Om BPA: Redan på 30-talet visste man att 
BPA hade östrogena egenskaper då BPA 
var tänkt att lanseras som ett läkemedel. 
Dock hittade man ett annat läkemedel 
som var mer potent och därför lanserades 
aldrig BPA som läkemedel. BPA gick ett 
annat öde tillmötes och har sedan 1957 
används BPA storskaligt vid plastframställ-
ning som en av våra vanligaste plasthärd-
are. BPA används också i andra plaster som
 antioxidant, samt i epoxy-fenol-belägg-

ningar som används t.ex. på insidan av 
konservburkar och vattenledningar (s.k. 
relining). BPA och andra bisfenoler används 
dock inte bara i plaster utan också i t.ex. 
tryckfärger och kassakvitton. Vi exponeras 
dagligen för BPA och det är därför inte 
förvånande att man kan detektera BPA i 
cirkulationen hos nästan alla människor 
som undersöks. BPA är på grund av sina 
hormonstörande egenskaper idag en 
mycket omdebatterad kemikalie, och fastän 

hundratals experimentella studier och 
flera epidemiologiska studier har visat på 
möjliga skadliga effekter av BPA på hälsan 
så är kemikalien ännu inte reglerad. Det 
som också oroar forskare världen över 
är att BPA nu byts ut till andra bisfenoler 
som bisfenol S (BPS) och bisfenol F (BPF). 
Studier har visat att BPS och BPF verkar ha 
samma hormonstörande egenskaper och 
därmed förmodligen samma hälsoskadliga 
effekter som BPA.

Linda Dunder, doktorand

POSTER

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30782532                              
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30782532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30782532
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Nätverksträff för läkare inom
Företagshälsovård och Arbets- och  

miljömedicin 

Arbets- och miljömedicin (AMM) i 
Uppsala startade i mars 2019 ett 
yrkesnätverk för verksamma läkare 

inom Företagshälsovård och Arbets- och 
miljömedicin. Nätverksträffarna kommer 
att äga rum två gånger årligen med  
föreläsning och fikapaus med mingel på 30 
minuter. 

Vi riktar oss primärt till läkare  
(specialister och icke-specialister) inom vår 
region (Uppsala, Gävleborg och Dalarna), 
men välkomnar alla som arbetar i närheten 
av regionen. På Arbets- och miljömedicin i 
Göteborg anordnas det nätverksträffar för 
Företagshälsovård sedan tidigare. Efter att 
ha deltagit i ett sådant möte i september 
2018 bestämde AMM Uppsala att vi ska  
satsa på att skapa ett liknande yrkesnät-
verk. Syftet med nätverket och mötena är 
att öka samarbetet inom området Före-
tagshälsovård och Arbets- och miljömedi-
cin. Att skapa ett forum för att regelbundet 
träffa kollegor i branschen och ta del av 
aktuell forskning. Som företagsläkare sitter 

man ofta ensam eller med några kollegor på 
en mottagning. Ett nätverk för företags- 
läkare fyller därför en viktig funktion då det 
ger en möjlighet att träffas och utbyta tankar 
och erfarenheter samt kompetensutvecklas. 
Att träffarna sker på AMM-kliniken innebär 
dels att det blir företagsneutralt och sam-
tidigt att det ger en möjlighet för företags-
läkarna att knyta en närmare kontakt med 
AMM-kliniken och den kompetens som finns 
här. Att det även ges föreläsningar kring aktu-
ella och relevanta ämnen där alla kan ta med 
sig kunskapen tillbaka till sin egen verksam-
het är viktigt.

Temat i mars 2019 var belastningsergonomi, 
handintensivt arbete. Det deltog företagslä-
kare både från våra regioner samt från Stock-
holm. Ergonom Peter Palm föreläste om  
handintensivt arbete.  
Enligt Arbetsmiljöverket menas med han-
dintensivt arbete ”handrörelser som innebär 
en hög repetitivitet och/eller hög kraftut-
veckling”. Arbetet kan ge upphov till besvär i 
händer, armar, skuldror och nacke. Temat är 

aktuellt eftersom ett förslag till nya föreskrif-
ter om riktade hälsoundersökningar (som 
kommer att ersätta AFS 2005:6 Medicinska 
kontroller i arbetslivet) är för närvarande är  
ute på remiss och handintensivt arbete ingår i 
dessa föreskrifter.

Nästa träff kommer att äga rum fredagen den 
15 november 2019kl. 14:00-15:30 på Arbets- 
och miljömedicin i Uppsala, se vår hemsida 
för information och anmälan. Temat kom-
mer att annonseras inom kort. Arbets- och 
miljömedicin står som värd och arrangerar 
träffarna, vi tar ut en självkostnadsavgift på 
300 SEK. 

Vi har även funderingar att i framtiden anord-
na liknande träffar i våra uppdragsområden, 
det vill säga Region Gävleborg och Dalarna. 
Hör gärna av dig med önskemål om teman 
och andra förslag till Pia Rehfisch, överläkare 
(pia.rehfisch@akademiska.se). Vi välkomnar 
även tips om hur man kan nå ut till fler före-
tagsläkare inom regionerna!
Pia Rehfisch, överläkare 
Lise-Lotte Ljungar, ST-läkare

Nästa träff
15 november

http://ammuppsala.se/nyheter/ny-rapport-medicinska-kontroller-en-underutnyttjad-informationskalla-i-det-systematiska
http://ammuppsala.se/utbildningar/natverkstraff-fhv-lakare-0
http://ammuppsala.se/utbildningar
http://ammuppsala.se/utbildningar
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                                                                       Mer information finns på www.ammuppsala.se

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är  Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs 
Arbets- och miljömedicin utgör också en enhet inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet

        HÖSTEN 2019

6 september  
Spirometri, kvalitet och tolkning

10-12 september + 26-27 november
Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

18 september 
Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stamina - ett arbetssätt för att
främja friskare och mer produktiva arbetsplatser

24-25 september 
Vibrationer - ett stort problem på våra arbetsplatser 
(I samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm)

4 oktober 
Rättvisa i arbetet - hur påverkar det hälsa och tycker medarbetare och 
chefer lika?

7-11 oktober 
Medicinska kontroller i arbetslivet (Fullsatt)

18 oktober (fm) 
Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

18 oktober (em) 
Medicinska kontroller vid handintensivt arbete - Hur gör man?
 

15 november  
Nätverskträff FHV-läkare
 

27-28 november  
Myndigheter - en översikt  
(I samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm)

6 december 
Klimat och ohälsa 
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De utvecklingstendenser som man 
ser att digitaliseringen kan medföra är 
t.ex. alltmer komplexa automatiserade 
arbetsprocesser. Robotarna kommer att 
arbeta bland oss, vara rörliga, skickliga 
och finnas nära arbetstagarna, samar-
beta och bli alltmer intelligenta. Även 
de arbeten som inte ersätts av robotar 
kommer att förändras avsevärt, efter-
som arbetstagarna kommer att arbe-
ta med, använda och samverka med 
många olika digitala tekniker.  

Några fördelar med digitaliseringen i ar-
betsmiljön kan vara att: Digitaliseringen 
minskar arbetstagarnas exponering för 
farliga ämnen, t.ex. genom att kropps-
burna terminaler kan övervaka arbets-
tagarnas exponering för giftiga ämnen. 
Vidare kan exponering för fysiska faror 
minskas genom att man låter maskiner 
utföra rutinuppgifter eller repeti- 
tiva uppgifter. Rörliga autonoma robo-
tar eller exoskelett kan hjälpa arbetsta-
garna med manuella och ansträngande 
arbetsuppgifter, vilket också tillåter t.ex. 
äldre arbetstagare att utföra arbeten 
som kräver fysisk styrka. Vidare öppnar 
mobil IKT möjligheten att arbeta var 
ifrån som helst.
Nya arbetsmiljörisker som digitalisering-
en medför kan vara: Ett allt mer stilla-
sittande arbete. Ökad exponering för 
mer specialiserade manuella uppgifter 
som kräver stor fingerfärdighet, vilket 

I juni höll ”Forum för arbetslivsforsk-
ning” (FALF) sin årliga arbetslivskon-
ferens i Norrköping. Temat för årets 

konferens var  ”Hållbar utveckling i 
organisationer”.  Konferensen är tvär-
vetenskaplig vilket avspeglas i ett brett 
och varierat program.   
I ett symposium som handlade om 
”Arbetsmiljön i utveckling – ledarskap 
och förändringskompetens för fram-
tiden” så tog man bland annat upp 
förändringar i arbetsmiljön i samband 
med digitaliseringen. Presentationen 
baseras på en rapport från Europeiska 
Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA). 

Digitalisering, inklusive Informations- 
och Kommunikationsbaserad Teknik 
(IKT) som robotteknik och artificiell 
intelligens (AI), kommer sannolikt att 
få stor betydelse för arbetets karaktär 
framöver. Digitaliseringen ger upphov 
till ökade arbetsmiljöutmaningar, sär-
skilt när det gäller ergonomiska, orga-
nisatoriska och psykosociala aspekter. 
Digitaliseringen skapar samtidigt nya 
möjligheter att minska arbetsmiljörisker 
eller att hantera dem bättre. Tekniken i 
sig är varken bra eller dålig. Det handlar 
om att skapa rätt balans mellan de ut-
maningar och möjligheter som kommer 
med  IKT och digitalisering. Hur väl det 
lyckas kommer att bero på om tekniken 
används på lämpligt sätt och hur den 
styrs.

Framtidsspaning  
”Digitalisering och arbetsmiljö”

kan öka risken för skador på grund av 
upprepade ansträngningar. Utrymmet 
för variation och rotation i arbetet kan  
minskas. Prestationspressen kan öka i 
och med att användningen av IKT kan 
skapa obalans mellan arbetstagarnas 
fysiska och/eller kognitiva förmågor och 
arbetskraven. Vidare kan oförutsedd 
samverkan mellan människa och robo-
tar, självkörande fordon eller drönare 
också ge upphov till arbetsmiljörisker. 
Som beskrivs ovan medför IKT att man 
kan arbeta när och var som helst, detta 
kan vara positivt men också leda till 
att gränsen mellan arbete och privatliv 
suddas ut, vilket kan inverka negativt 
på arbetstagarnas psykiska hälsa och 
välbefinnande. 
Mer information om FALF-konferensen 
2019 finns här: https://liu.se/forskning/
falf-2019

Kristina Eliasson, ergonom, doktorand
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För den intresserade om framtida 
arbetsmiljöscenarion finns mer att läsa 
i följande rapport:  
Stacey, N. et al. Foresight on new and 
emerging occupational safety and 
health risks associated digitalisation by 
2025. EU-OSHA. Luxembourg: Publi-
cations Office of the European Union, 
2018. Eller svensk sammanfattning

 
 

 ”Några fördelar med 
digitaliseringen i  

arbetsmiljön kan vara 
att arbetstagarnas 

exponering för farliga 
ämnen minskas”

https://liu.se/forskning/falf-2019
https://liu.se/forskning/falf-2019
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks
https://osha.europa.eu/sv/tools-and-publications/publications/sammanfattning-framsynthetsprojekt-om-nya-och-framvaxande
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Varför är inte alla med i 
klimatomställningen? 

Ett tema som inte gick att undgå 
under Almedalsveckan 2019 var 
klimatkrisen. Många ville prata 

om detta högaktuella ämne; fackliga 
organisationer, finansbranschen, 
biståndsorganisationer, transport-
branschen, flygbranschen, sjöfarten, 
byggbranschen och många fler. Olika 
aspekter av klimatfrågan belystes, till 
exempel hur vi kan förstå ”Gretafeno-
menet” och hur finansbranschen ska 
bli mer kraftfull i klimatarbetet.  

Seminariet med rubriken ”Varför är 
inte alla med i klimatomställningen?” 
(ledd av Miljöpartiets tidigare språkrör 
Maria Wetterstrand) handlade om hur 
klimatomställningen ska kunna bli 
verklighet.  Faktum är att medborga-
re, organisationer och politiker berörs 
av ämnet men trots det händer inte 
så mycket för att vi skall ställa om 
till ett klimatneutralt samhälle. Det-
ta trots att forskningen tydligt visar 
att klimatomställningen behöver gå 
snabbare än vad den gör idag. Andra 
saker tycks alltid gå före miljön. På se-
minariet deltog bl.a. psykologen Paula 
Richter från ”Klimatpsykologerna”, en 
relativt ny organisation som fokuse-
rar på de mänskliga aspekterna kring 
hur vi beter oss i relation till miljön, 
klimatförändringarna och hur vi kan 
förändra oss och göra mer.

Så varför agerar vi inte fastän läget är 
akut? Det handlar delvis om att bryta 
normer. Normer påverkar vårt bete-
ende i högre grad än vad vi är med-
vetna om. 

Klimatomställningen innebär nya spel-
regler och utmaningar; historiskt har 
vårt system byggts upp för att använda 
och nyttja jordens miljöresurser, nu ska 
vi istället tänka och handla tvärtom, med 
hållbarhet som fokus.  Därtill upplevs 
klimathotet som något som är möjligt 
att skjuta upp och vänta med att ta tag i. 
Förklaringen till det är att vi människor 
helt enkelt är skapta för att reagera på 
det som ligger nära i tid och rum, att 
reagera på tydliga och närliggande hot 
och belöningar. För att vi skall reagera 
och få till en snabb omställning måste vi 
ha makthavare som talar klarspråk och 
agerar som förebilder. Det är viktigt att 
inte enbart föra fram domedagsprofe-
tior utan att visa att en omställning kan 
ske. Det ekonomiska systemet måste 
också förändras, det måste långsiktigt 
löna sig för företag som ”sköter sig” och 
vi måste föra fram de organisationer 
och företag som visar vägen, som visar 
att en omställning är möjlig.  De andra 
organisationerna kommer att följa efter 
de entreprenörer och intraprenörer 
som med sitt klimatarbete blir positivt 
bekräftade och når framgång, de vill 
vara minst lika bra. 

Företagen måste ha tillit till att deras 
medarbetare kan ställa om. Blir kollek-
tivet av medarbetare tillräckligt många 
som är drivande i förändring av vanor 
och att ställa krav, leder det till en riktig 
omställning. För att få till en förändring 
måste man berätta och dela med sig av 
de faktiska förändringar som har visat 
sig fungera. Det handlar om storytelling, 
om att kommunicera, informera, att 
skapa dialog och delaktighet.   

Människor är förlustaversiva, d.v.s. 
förluster kostar mer än vad liknande 
vinster smakar. Vi fattar massor med be-
slut varje dag, där de spontana vardags-
besluten är svårast att förändra. Attityd 
är inte avgörande, utan valen faller till 
syvende och sist på hur mycket pengar 
vi har, hur vi bor o.s.v. Kunskap räcker 
inte för att göra bra val. Regleringar, 
prissättning och beskattning är måsten 
för att skapa förändring.

Hur får vi politikerna att agera och 
lyssna på den kommande generatio-
nen? Först måste dom sluta luta sig mot 
tyckanden och istället lyssna på forsk-
ningen. Forskarna å andra sidan lutar 
sig helt mot kunskap och analys, som de 
tror löser allt. De behöver bidra mer till 
handling.  Ekonomerna är de som hörs 
mest och som även påverkar mest. Alla 
experter, makthavare och tyckare måste 
agera tillsammans mot samma mål. 
Kampanjer och reformer kan sätta fart 
på omställningen.  Fokus nu är att hitta 
kostnadseffektiva kampanjer, liknande 
tidigare goda exempel som ”Håll Sverige 
rent” och ”Rökförbudet” som lyckades 
med att förändra attityder och beteen-
den.  Vilka liknande reformer skulle vi 
kunna ha idag, för att till exempel mins-
ka flygresandet? 

Arbets- och miljömedicin planerar att 
inom en snar framtid anordna ett semi-
narium med temat Klimatpsykologi – så 
håll utkik på vår hemsida!     
                                      
Åsa Stöllman, psykolog

”Hur beter vi  
oss i relation  
till miljön?”



CCHH (China, Children, Homes, 
Health) är en multi-center studie 
som omfattar åtta städer i Kina: 

Urumqi, Beijing, Taiyuan, Nanjing, 
Shanghai, Wuhan, Chongqing och 
Changsha. Alla barn (1-8 år) från ett 
slumpurval av förskolor i städerna 
inbjöds att besvara ett frågeformulär 
från november 2010 till april 2012. 
Frågeformulären togs hem och be-
svarades av barnens föräldrar eller 
andra vårdnadshavare (en person per 
barn). I frågeformuläret ingår frågor 
om bostaden och barnets hälsa samt 
föräldrarnas astma, allergisk rinit och 
eksem.

Vi har nyligen publicerat en artikel om 
samband mellan förälders astma, al-
lergisk rinit och eksem och klimat, fukt 
och mögel i bostaden (Wang, Zhao et 
al. 2019). Totalt 40,279 föräldrar del-
tog: 74.7% kvinnor (medelålder 33 år) 
varav 12.2% var rökare. Bland delta-
garna hade 1.6% astma, 6.6% allergisk 
rinit och 2.2% eksem. Genomsnittlig 
årlig nederbörd i städerna varierade 

från 286 mm till 1331 mm, med lägst 
nederbörd i Urumqi i nord och högst i 
Changsha i syd. Årsmedeltemperatur 
ute var lägst i Urumqi (8.2 °C) och högst 
i Chongqing (18.3 °C). Kondens på insi-
dan av fönster på vintern (62.1%) och 
fuktiga sängkläder (32.8%) var vanligaste 
fuktrelaterade innemiljöproblemen. 
Totalt rapporterade 14.1% mögellukt, 
21.9% synligt mögel inomhus och 14.8% 
vattenskador i bostaden.

Den statistiska analysen visade att fukt 
och mögel var vanligt förekommande i 
kinesiska hem. Mögellukt ökade risken 
för astma och allergisk rinit. Synligt 
mögel, vattenskador, fuktiga sängklä-
der och kondens på fönster på vintern 
ökade risken för astma, allergisk rinit 
och eksem. De som bodde i gamla bygg-
nader (byggda innan 2005) hade oftare 
astma. De som bodde i förorts- eller 
landsbygdsområden hade mindre ast-
ma, allergisk rinit och eksem. Hälsosam-
band för vattenskador och kondens på 
fönster på vintern var starkare i södra 
Kina, medan hälsosamband för mögel-

lukt var starkare i norra Kina.
Vår studie är en av de största multicen-
terstudierna i Kina om samband mellan 
fukt och mögel i bostaden och astma, 
allergisk rinit och eksem hos vuxna. 
Sammanfattningsvis visade studien 
att fukt och mögel i bostaden kan vara 
riskfaktorer för astma, allergisk rinit och 
eksem hos vuxna. Innemiljön i bostäder 
i Kina behöver förbättras när det gäller 
fukt och mögel för att ge de boende en 
mer hälsosam innemiljö. 

Juan Wang, postdoc

Klimat, fukt och mögel i byggnader i Kina  
Astma, allergisk rinit och eksem hos småbarnsföräldrar 

 Resultat från CCHH-studien

 
Referenser 
Wang, J., Z. Zhao, Y. Zhang, B. Li, C. 
Huang, X. Zhang, Q. Deng, C. Lu, H. 
Qian, X. Yang, Y. Sun, J. Sundell and 
D. Norback (2019). "Asthma, allergic 
rhinitis and eczema among parents of 
preschool children in relation to clima-
te, and dampness and mold in dwel-
lings in China." Environ Int 130: 104910.
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gång vid möjlighet till arbetsplatsnära 
insatser, anpassat arbete samt tidig 
kontakt mellan vårdgivare och arbets-
plats. Men våra kliniska erfarenheter 
och tidigare forskning visar även att 
återgång till arbete är en komplex 
process och att det ibland är svårt för 
rehabiliteringspersonal att veta hur de 
ska angripa frågan. 

I juni beviljades ett nytt forskningspro-
jekt 2 miljoner kronor från AFA För-
säkring för att studera om Krav- och 
Funktionsschema (KOF) kan bidra till 
den arbetslivsinriktade delen i smär-
trehabiliteringen samt om KOF är ett 
verksamt verktyg för att öka samver-
kan mellan vårdgivare, patienter och 
deras respektive chefer i ett tidigt 
skede i rehabiliteringen. Projektet är 
ett samarbete mellan Arbets- och mil-
jömedicin och VO Rehabilitering och 
smärtcentrum. 

Krav- och Funktionsschema (KOF) är 
ett verktyg som används när chefen 
och medarbetaren (i detta projekt 
en person med smärta) behöver en 
strukturerad genomgång av balansen 
mellan de krav som finns i arbetet och 
medarbetarens nuvarande funktions-
förmåga. Förutom krav på fysiska och 
mentala förmågor vägs också sociala 

aspekter in, till exempel förmågan att 
samarbeta, hantera konflikter och att 
ha oregelbundna arbetstider. Samtalet 
leds av en legitimerad arbetsterapeut 
från Smärtrehabiliteringen och utmyn-
nar i ett underlag som kan användas 
för att ta ställning till om anpassning i 
nuvarande arbete är möjlig och vilka 
åtgärder som i så fall kan vara lämpli-
ga. Vidare ger det en vägledning till vad 
man kan arbeta med under rehabilite-
ringsperioden på Smärtcentrum. 

Projektet ska pågå i två år och kommer 
att samla och analysera data både från 
intervjuer med chefer och medarbe-
tare samt från det Nationella registret 
över smärtrehabilitering. 

Therese Hellman, Leg. arbetsterapeut 
och doktor i medicinsk vetenskap

I projektgruppen ingår:
Magnus Svartengren, professor
Therese Hellman, arbetsterapeut och 
doktor i medicinsk vetenskap
Sofia Åström Paulsson, läkare och 
doktorand
Katarina Danielsson, läkare och doktor 
i medicinsk vetenskap
Elin Johansson, arbetsterapeut 

Nytt forskningsprojekt  

Krav och funktionsschema - en 
metod att använda inom smärt- 
rehabilitering för att stärka 

samverkan mellan vård, anställd och 
arbetsgivare? 

Långvarig smärta (smärta i mer än tre 
månader) tillhör den diagnosgrupp 
som enligt färsk statistik från Försäk-
ringskassan är den näst vanligaste 
sjukskrivningsorsaken i Sverige. Inom 
smärtområdet är multimodal rehabi-
litering en framgångsrik metod för att 
förbättra patienters förmåga att leva 
ett bra liv trots sin smärta och för att 
förbättra deras möjligheter att återgå i 
arbete. Traditionellt har rehabilitering-
en en tydlig struktur för hur persona-
len i samspel med patienten ska arbeta 
med funktion, aktivitet och delaktighet. 
Det saknas dock fortfarande en tydlig 
struktur för insatser riktade mot arbe-
te. Detta trots att staten och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) under 
flera år har lyft frågan om ett ökat 
fokus på sjukskrivningsfrågan, arbetså-
tergång och arbetslivsinriktade åtgär-
der inom hälso- och sjukvården.  

Vad vet vi då om vilka metoder som 
är effektiva för att återgå till arbete 
vid långvarig smärta? Forskning visar 
god evidens för en tidigare arbetsåter-

”Den näst vanligaste  
sjukskrivningsorsaken 

i Sverige är  
långvarig smärta!”
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Vad vet vi om stillasittande  
egentligen och hur kan vi mäta det?

För några år sedan larmade mass-
media om att stillasittande i sig 
skulle vara en oberoende riskfaktor 

för hjärtkärlsjukdom och tidig död. 
Tid i stillasittande skulle innebära en 
risk även för personer som annars var 
fysisk aktiva enligt de gällande rekom-
mendationerna. Påståendet grundade 
sig främst på några studier från början 
på 2000-talet. Sedan dess har antalet 
publicerade studier om stillasittande 
ökat explosionsartat. Det är ingen tve-
kan om att det finns övertygande evi-
dens för en lång rad positiva effekter av 
fysisk aktivitet på hälsa och välmående. 
Men utifrån dagens kunskap tyder dock 
det mesta på att risken med långvarigt 
stillasittande främst gäller för perso-
ner som inte kompenserar med annan 
fysisk aktivitet.

Den mesta kunskap, som tidigare fun-
nits, om stillasittande har grundat sig 
på självskattningar i frågeformulär. Det 
har visat sig att det är mycket svårt för 
personer att uppskatta hur mycket de 
sitter. Eftersom det är lättare att upp-
skatta TV-tittande har forskare istället, 
i många studier, studerat sambandet 
mellan TV-tittande och för tidig död 

eller ohälsa. Det finns belägg för ett 
samband mellan TV-tittande och ohälsa, 
men att säga att TV-tittande är detsam-
ma som stillasittande är knappast sant. 
Med TV-tittande följer också många an-
dra socioekonomiska faktorer som kan 
vara svåra att kontrollera för i studier. 

Det är säkrare att istället mäta fysisk 
aktivitet med hjälp av accelerometrar. 
Dessa har ofta placerats på handled 
eller höft. Data från sådana studier visar 
på tydliga positiva samband mellan 
fysisk aktivitet och hälsa. Men acceler-
ometrar på höft eller handled kan inte 
registrera om personen verkligen har 
suttit eller stått, bara att den har varit 
still. Ett nytt sätt att mäta stillasittande 
på är istället genom att placera acceler-
ometrarna på låret. Eftersom en acceler-
ometer kan känna vinkeln i förhållande 
till lodlinjen kan man då även observera 
när och hur mycket personen har suttit/
legat, stått, gått, gått i trappor, sprungit 
eller cyklat. 
SCAPIS-studien är ett samarbete mellan 
sex universitetssjukhus i Sverige som 
syftar till att identifiera indikatorer för 
hjärta och lungsjukdom. Vi på Arbets- 
och miljömedicin medverkar i SCAPIS 

Uppsala genom att stillasittande på 
arbete och fritid har registrerats med 
av lårburen accelerometer dygnet runt i 
sju dygn på cirka 5000 män och kvinnor 
i Uppsala. SCAPIS-studien befinner sig 
nu i en analysfas och kommer resultera 
i mycket värdefull kunskap bland annat 
om hur fysisk aktivitet och stillasittande 
är kopplat till hälsa. Vi på Arbets- och 
miljömedicin arbetar också med att 
vidareutveckla metodiken med lårbur-
na accelerometrar så att det ska bli en 
användbar metod att använda i kliniskt 
bruk eller för att kartlägga fysisk aktivi-
tet i arbete. Försök pågår även för att 
utvärdera metoden med lårburna acce-
lerometrar för att registrera sömn.

Peter Palm, ergonom

 Referenser
1. Stamatakis E, Ekelund U, Ding D, 
Hamer M, Bauman AE, Lee I-M. Is the 
time right for quantitative public health 
guidelines on sitting? A narrative review 
of sedentary behaviour research pa-
radigms and findings. Br J Sports Med. 
2019 Mar;53(6):377–82. 
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Övning ”Havsörn” testar bered-
skapen vid en kärnkraftsolycka

Under hösten har Uppsala övat 
länets hantering av en simu-
lerad olycka på Forsmarks 

kärnkraftverk. Beredskapsövningen 
har bestått av fyra delar: uppstart 
med testning av larmkedja, simulerat 
radioaktivt utsläpp, mät- och indike-
ringsövning, samt seminarieövning 
angående de långsiktiga konsekven-
serna för livsmedelsproduktionen. 

Havsörn 2019 är en av Sveriges störs-
ta kärnkraftsövningar med 79 aktörer 
och 5 000 deltagare. Akademiska 
sjukhusets akutmottagning tog emot 
radioaktivt kontaminerade personer 
för sanering där personalens förmåga 

att riskbedöma patienterna och skydda 
sig själva sattes på prov. Martin Tondel, 
överläkare på Arbets- och miljömedicin 
medverkade under hela planeringsfa-
sen av övningen. 

I planeringsarbetet som pågick under 
drygt ett år bidrog han till att ta fram  
scenariot med de kontaminerade  
patienterna och ingick även i det så 
kallade motspelet som interagerade 
med övriga aktörer från ledningscen-
tralen på sjukhuset. Ursprungligen var 
det tänkt att det också skulle ha ingått 
en stabsövning samt lokal ledning på 
Akutmottagningen under själva bered-
skapsövningen, men de momenten 

fick tyvärr ställas in på grund av att 
materialbristen inom sjukvården hade 
orsakat att stora delar av Region Upp-
sala befunnit sig i stabsläge strax innan 
Havsörn 2019. 

Trafik och samhälle övade dock som pla-
nerat evakuering av ett hundratal per-
soner från Gräsö, som tillhör den inre 
beredskapszonen. Den stora utmaning-
en i övningen var uthållighet, samverkan 
och kommunikation. Utvärderingen ifall 
det lyckades kommer att sammanställas 
och presenteras i början av nästa år.

Martin Tondel, överläkare

Havsörn 2019
En av Sveriges största

kärnkraftsövningar



I Sverige är planen att det högaktiva 
radioaktiva avfallet från de svenska 
reaktorerna ska deponeras utan 

upparbetning 500 meter ned i berget 
utanför Östhammar. Avfallet är så ra-
dioaktivt att det inte får läcka ut på 100 
000 år. Det väcker en del intressanta 
etiska frågor om nutidens ansvar för 
framtida generationer. 
 
Hur ska informationen utformas för att 
framtida generationer ska avhålla sig 
från att öppna förvaret och ta skada? 
Eller är det bättre att istället begrava 
avfallet utan varningsmeddelande och 
hoppas att det glöms bort? 

Om vi ser bakåt i historien så förstår vi 
inte fullt ut vad grottmänniskorna ville  

förmedla i Altamira för 14 000 år 
sedan. Björketorpstenen i Blekinge, 
liksom vissa gravar i faraonernas Egyp-
ten har inristade förbannelser för att 
avskräcka intrång, men dess varningar 
har inte varit framgångsrika.

Efter den stora tsunamin i Japan 
2011 uppmärksammades så kallade 
tsunamistenar. Det finns hundratals 
tsunamistenar utmed den japanska 
kusten som successivt har utplacerats 
på högvattenlinjen under hundratals 
år. Tsunamistenarna uppmanar be-
folkningen att sätta sig i säkerhet efter 
jordbävningar innan en efterföljande 
tsunami når kusten. Budskapet i flera 
av dessa stenar har blivit bortglömt. 
Med dessa historiska erfarenheter 

Etiska frågor om slutförvaret
kommer det att bli en utmaning för 
den nuvarande generationen att kom-
municera slutförvarets risker över en 
tidsperiod som är längre än vad som 
någonsin tidigare gjorts.

Martin Tondel, överläkare
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Referens:
Tondel M, Lindahl L. Intergenerational 
Ethical Issues and Communication 
Related to High-Level Nuclear Waste 
Repositories. Curr Environ Health Rep. 
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Björketorpstenen bär inskriptionen: ”Ärofulla runors rad 
dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet  
[dvs. perversitet], död genom list skall den bli som bryter 
detta. Jag spår fördärv”.

Ansei Otsunami stenen i Osaka uppmanar människor att 
fly till högre mark så snart de upplever en jordbävning 
till havs. Stenen uppmanar till att regelbundet fylla in 
inskriptionerna med svart bläck så att texten kan läsas 
och inte glömmas bort. 

Hur ska vi kommunicera 
till framtida generationer  

Foto Martin Tondel

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31713722


Nu har den 6:e omgången av kur-
sen Mätutbildning för kemiska 
och fysikaliska faktorer i arbets-

miljön genomförts, denna gång i  
Uppsala. Det har varit mycket att 
ordna, men det har varit riktigt roligt 
att ha alla kursledarna hos oss i våra 
nya lokaler och lära känna så många 
härliga arbetsmiljöingenjörer och hy-
gieniker på en gång!

Kursen riktar sig till arbetsmiljöingen-
jörer och hygieniker och omfattar fem 

kursdagar uppdelat på två kurstillfällen. 
Kursen innehåller grundläggande teori 
och praktiska övningar samt ett eget 
mätprojekt som varje kursdeltagare 
genomför mellan kurstillfällena och 
sammanställer i en rapport. Genomför-
ande och resultat presenteras under det 
sista tillfället.

Kursen är ett SYMF-projekt som genom-
förs med representanter från alla de 
arbets- och miljömedicinska klinikerna. 
Kursen ambulerar mellan klinikerna. Nu 

överlämnas stafettpinnen med varm 
hand till Arbets- och miljömedicin i 
Linköping där del ett av nästa kurs går 
av stapeln 5-7 maj och del två i oktober 
2020. Därefter är det Umeå som står på 
tur!   

Vi hoppas att kursen även ska generera 
nya medlemmar till SYMF; http://www.
symf.nu/ 

Helena Fornstedt, kursansvarig i Upp-
sala

Kursdeltagarna hösten 2019 i Uppsala
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Tipsa Kemikalieinspektionen
om farliga kemikalier! 

Anmäl kemikalier som du tror 
kan vara farliga eller är felaktigt 
märkta etc. 

Felaktigt märkta kemikalier eller 
misstänkta fel i säkerhetsdatablad kan 
anmälas som ”tips” om du klickar på 
TIPSA! längst ner på Kemikalieinspek-
tionens hemsida

KEMI erbjuder möjligheten att lämna 
uppgifterna anonymt. Men om du väljer 
att vara öppen med uppgifterna, kan du 
be om att få återkoppling om vad som 
händer i ärendet.  

Tidigare anmälan från arbets- och mil-
jömedicinska kliniker resulterade t.ex. i 
att KEMI initierade ett tillsynsprojekt för 
limmer som används av ögonfransför-

längare som var olovligt importerade 
lim och/eller otillräckligt märkta, vilket 
var mycket värdefullt inom branschen, 
se KEMI:s rapport
 ögonfranslim.

Regler om märkning och import av 
kemikalier och vem som omfattas av 
kraven hittar du på KEMI:s hemsida. 

Helena Fornstedt, yrkeshygieniker
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Felaktigt märkta maskiner och 
verktyg kan anmälas till Arbets-
miljöverket, AV. Gå in via länken 

nedan och scrolla ned en bit i listan så 
kommer ni rätt. En anmälan belyser 
problemet för AV och kan t.ex. initiera 
ett marknadskontrollprojekt:  
https://www.av.se/arbetsmiljo-
arbete-och-inspektioner/e-tjans-
ter-och-blanketter/

I praktiken är det vanligt att arbets-
givare förlitar sig på att tillverkare 
ansvarar för att maskiner som de 
använder är ”säkra”. Detta genom att 

de t.ex. har CE-märkning och har en 
svensk bruksanvisning. Tydligt exempel 
på när en anmälan kan göras är om 
någon av dessa märkningar och/eller 
dokument saknas. Maskiner tillverkade 
före 1995 behöver inte CE-märkas. Dock 
gäller kraven i bilaga A i föreskrifterna 
om användning av arbetsutrustning, AFS 
2006:4. 

OBS! En ombyggnad av maskin ska alltid 
riskbedömas och dokumenteras. Vid vä-
sentliga ombyggnader kan ny CE-märk-
ning behöva göras. 

https://www.av.se/globalassets/filer/
publikationer/broschyrer/sakra-maskin-
linjer-och-ce-markning-broschyr-adi670.
pdf. 

Regler om maskiner och vem som 
omfattas av kraven hittar du bl.a. i AV:s 
broschyr ”Säkra maskiner”.
https://www.av.se/globalassets/filer/
publikationer/broschyrer/sakra-ma-
skiner-om-regler-for-maskiner-bro-
schyr-adi438.pdf

Adrian Gomez, yrkeshygieniker

Anmäl/tipsa Arbetsmiljöverket 
om maskiner och verktyg som kan vara farliga  

eller som är felaktigt märkta!

Info om Arbetsmiljöverkets  
digitalisering

Info från Arbetsmiljöverket angående 
deras digitalisering. De kommer från 
år 2020 att upphöra med prenume-

rationer av föreskrifter och de kom-
mer endast att tryckas. När det gäller 
arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och 
vägledningar kommer tryckningen att 
upphöra. 

Du kan läsa arbetsmiljölagen och ar-
betstidslagen på riksdagens webbplats. 
Vägledningarna hittar du på Arbetsmil-
jöverkets webbplats. 

Arbetsmiljöverket föreskrifter kommer 
också att regelförnyas och föreskrifterna 
kommer att se annorlunda ut och ha 
en annan struktur. Nästa år planeras 
att en föreskrift kommer att tryckas om 
arbetsanpassning. 

Om du vill veta andra nyheter från Ar-
betsmiljöverket kan du bli prenumerant 
på nyhetsbrevet som är kostnadsfritt 
och kommer till din e-post. https://www.
av.se/nyheter/2019/nu-kan-du-prenu-
merera-pa-vart-nya-digitala-nyhetsbrev/

                   Lenita Öqvist, kommunikatör
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Margareta Ha-
lin Lejonklou  
antogs, av 

Medicinska och 
farmaceutiska om-
rådesnämnen, den 
23 oktober 2019 att 
vara docent i ämnet 
experimentell miljö-
medicin vid  
Uppsala universitet. 

Margareta arbetade under åren 2013 
– 2016 som postdoktor och forskare 
tillsammans med professor Monica 
Lind vid kliniken för Arbets- och miljö-
medicin, Institutionen för medicinska 
vetenskaper, Uppsala universitet. 

Från 2016 är Margareta anställd på 
Kemikalieinspektionen, där hon arbetar 
med olika aspekter av hormonstörande 

ämnen, bland annat i ECHA:s (European 
Chemicals Agency; europeiska kemika-
liemyndigheten) rådgivande grupp för 
identifiering av hormonstörande ämnen 
inom Reach- och biocidförordningen, 
och i OECD:s (Organisation for Economic 
Cooperation and Development; Orga-
nisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling) rådgivande grupp för 
utveckling av testmetoder för identifie-
ring av ämnen med hormonstörande 
egenskaper.

Margareta har fortsatt att samarbeta 
med Monica Lind sedan 2016, och de 
har under denna period tillsammans 
handlett en forskarstudent, Linda Dun-
der (Margareta är biträdande handleda-
re). De har även tillsammans publicerat 
flera artiklar med den stora BPA-studie 
de genomförde under 2013 – 2016 som 
bas. Dessa artiklar har diskuterats som 

förebilder för hur man ska rapportera 
akademiska studier med syfte att öka 
användbarheten av resultaten för regu-
latorisk fara- och riskbedömning. Detta 
är ett viktigt utvecklingsområde för 
vetenskapsfältet miljömedicin, för vilket 
Margareta också betonar vikten av en 
diskussion med anslagsgivare.

Margareta har också under perioden 
2016 – 2019 undervisat inom ämnet mil-
jömedicin både vid Uppsala universitet 
och Karolinska Institutet.

Margareta ser fram emot fortsatt och 
utvecklat samarbete, gällande både 
forskning och undervisning, med klini-
ken för Arbets- och miljömedicin, Institu-
tionen för medicinska vetenskaper och 
Uppsala universitet. 

Ny docent, Uppsala universitet 
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KALENDER
Seminarier & Utbildningar

                 

                                                                       Mer information finns på www.ammuppsala.se

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är  Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs 
Arbets- och miljömedicin utgör också en enhet inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet

       VÅREN 2020

 
 

14 januari  
Nätverksträff ergonomi 

17 januari 
Dödsolyckor i arbetet

7 februari 
Personal inom vården - varför de stannar eller slutar på sina arbetsplatser

2 april
Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete - klinisk undersökning MEBA

3 april
Medicinska risker och samverkan vid kemikalieolyckor

15-17 april
Symposium - Environmental Illness Today 
  

5 maj
Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön
Plats: Arbets- och miljömedicin Linköping

 WEBBUTBILDNING

Krav- och  

funktionsschema

God Jul 
&

Gott Nytt År
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En rapport från regionerna i Södermanlands, 
Västmanlands, Värmlands och Örebro län.
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Fyra regioner tillsammans
Du läser verksamhetsberättelsen för 2019 från 
Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan 
Region Sörmland (D), Region Västmanland (U), 
Region Värmland (S) och Region Örebro län (T). 
I verksamhetsberättelsen omnämns området som 
DUST-regionen.

Kontakta oss gärna
Arbets- och miljömedicin 
Universitetssjukhuset Örebro 
701 85 Örebro

019-602 24 69 
amm@regionorebrolan.se 
www.regionorebrolan.se/amm

Diarienummer: 20RS1232-1
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Jessika Hagberg

Verksamhetschef

Arbets- och miljömedicin i Örebro

Förord
Under det gångna året har vi fortsatt 
att utveckla vår verksamhet genom nya 
samarbeten och utökning av vår analytiska 
verksamhet. Vi har genomfört strategiska 
nyrekryteringar av kommunikatör, ergonom 
och biomedicinsk analytiker. Vår klinik 
är en dynamisk verksamhet där tolv olika 
professioner arbetar tillsammans för att 
utreda och förebygga ohälsa som orsakas av 
arbetsmiljö eller miljö. 

Att aktivt följa kunskapsutvecklingen genom 
att samarbeta med andra experter, ta del av 
aktuell forskning och bedriva forskning i 
egen regi, är en naturlig del av verksamheten. 
Våra forskningsprojekt syftar till att fylla 
kunskapsluckor med målsättningen att 
skydda och gynna regioninvånarnas hälsa i 
ett långsiktigt perspektiv. Vi har fl era aktiva 
utvecklings- och forskningsprojekt som 
spänner från barns och vuxnas exponering 
för kemikalier till exponering och eff ekter av 
buller och vibrationer. 

I vårt preventiva arbete ingår att utbilda, 
föreläsa och informera. Här har vi fortsatt 
vårt arbete med att öka kunskapen om 
medicinsk yrkesvägledning. Vi har tagit fram 
tre fi lmer för gymnasieskolans yrkesprogram 
för att hjälpa elever att hitta utbildningar 
som leder till ett hållbart arbetsliv. Vi har 
erbjudit fortbildning i exempelvis spirometri 

till företagssjuksköterskor, arrangerat fl era 
workshops och arrangerat och varit värd för 
det arbets- och miljömedicinska höstmötet. 
Höstmötet är en mötesplats där aktuell 
forskning inom arbets- och miljömedicin 
presenteras och diskuteras.

Hela samhället behöver vara delaktigt i arbetet 
med att uppnå målen för FN:s Agenda 2030. 
Klimatförändringarna är ett verkligt hot mot 
vår värld och vi ser redan eff ekterna av dessa i 
vår omvärld. På den miljömedicinska enheten 
har arbetet med klimatförändringars påverkan 
på människors hälsa ett större fokus. Enligt 
det svenska miljökvalitetsmålet giftfri miljö
ska förorenade områden inte utgöra något 
hot mot människors hälsa eller miljön. Som 
ett led i detta har vi under året marknadsfört 
våra riskbedömningar till kommuner och 
länsstyrelser i våra fyra län. 

Som nytillträdd verksamhetschef (december 
2019) ser jag nu fram emot ett nytt 
verksamhetsår tillsammans med klinikens 
medarbetare. Vi kommer fortsätta vårt viktiga 
kännedomsarbete i våra fyra regioner för 
att nå ut till regioninvånarna, primärvård, 
företagshälsovård och andra viktiga aktörer 
inom arbetsmiljö och miljö. Vår målsättning 
och vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa 
i en god miljö. 
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Arbets- och miljömedicins  
verksamhet ska utgöra stöd, 
resurs och komplement inom 
arbetsmiljöområdet. 

Vårt uppdrag är att arbeta för en 
god hälsa i en bra miljö. 

Sammanfattning

Bakgrund och uppdrag
Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön regleras 
av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. I dessa dokument hänvisar Ar-
betsmiljöverket till arbets- och miljömedicinsk 
expertis när arbetsgivarnas och företagshälso-
vårdens kompetens och resurser inte räcker 
till. Arbets- och miljömedicins verksamhet 
ska utgöra stöd, resurs och komplement till 
regionerna, samt andra regionala aktörer 
inom arbetsmiljöområdet. Hela systemet med 
medicinska kontroller bygger på att det finns 
arbets- eller yrkesmedicinsk expertis tillgänglig 
regionalt i landet. När yrkes- och miljömedi-
cin och företagshälsovård blev en gemensam 
medicinsk specialitet 2006 fick den namnet 
arbets- och miljömedicin. Kliniken i Örebro är 
en av sju kliniker i landet.

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Örebro 
är ett samarbete mellan regioner i Söderman-
lands, Västmanlands, Värmlands och Örebro 
län. Kliniken finns vid Universitetssjukhuset 
i Örebro, med uppdraget att arbeta för en 
god hälsa i en bra miljö i samtliga fyra län. 
Klinikens expertkunskaper behövs som stöd i 
arbetsgivarnas och företagshälsovårdens riskbe-
dömningar och riskhantering.

Arbetet på AMM innebär att identifiera  
orsaker till sjukdomar, besvär i arbetslivet 
eller i den allmänna miljön, så att risker kan 
förebyggas. Ibland kan exponeringar som 
exempelvis vibrationer ge sjukdomssymtom 
där sambandet med arbetsmiljön är uppenbar. 
Vid andra tillfällen kan exponeringen orsaka 
diffusa och smygande symtom som trötthet 
eller minnesstörning. En symtombild som 
också kan orsakas av oro och stress. Risker i 

arbetsmiljön och oro för miljöpåverkan kan 
orsaka betydande problem för individen som 
yttrar sig i likartade symtom. För att ta reda på 
om en exponering utgör en risk behövs ofta en 
tvärprofessionell handläggning av olika yrkes-
kompetenser som yrkes- och miljöhygieniker, 
mättekniker, beteendevetare, psykolog, ergo-
nom, specialistsjuksköterska och läkare. En 
kombination av kompetenser som alla finns 
vid AMM i Örebro. 

Arbets- och miljömedicin i Örebro har en 
särskild profilering i form av behovsanpassade, 
tvärprofessionella kompetensteam. Kliniken 
har också ett ackrediterat analyslaboratorium 
för prover tagna i arbetsmiljön eller i miljön. 
Laboratoriet tar emot prover från hela Sverige. 
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Verksamhetens innehåll
Mottagningen

Patientmottagningen är en av klinikens 
kärnverksamheter. Här utreder vi sambandet 
mellan den miljö patienten vistas i och de 
besvär patienten har. Under 2019 har antalet 
remisser minskat något, medan antalet avsluta-
de patientärenden ökat. 

Analyslaboratorium

Analyslaboratoriet arbetar med analys av 
prover som tagits i arbetsmiljön, boendemil-
jön eller i den yttre miljön. Vi kan analysera 
luftföroreningar, till exempel damm, kvarts i 
damm, isocyanater, flyktiga organiska för-
eningar (VOC), metaller, oljedimma och 
formaldehyd. Vi analyserar även biologiska 
prover som metaller i blod och urin. Labora-
toriet tar emot prover från hela landet och är 
sedan 1997 ackrediterat enligt SS-EN ISO/
IEC 17025.

Instrumentpoolen hör till analyslaboratoriet 
och har som primär uppgift att tillhandahålla 
kvalificerade instrument för mätning av fysika-
liska och kemiska faktorer i arbetsmiljön.

Miljömedicin

Miljöfaktorer som luftföroreningar, omgiv-
ningsbuller, klimatförändringar, kemikalier, 
inomhusmiljö och solljus kan kopplas till 
många olika hälsoeffekter som exempelvis 
cancer, stress, sömnstörningar, påverkan på 
hjärt- och kärlsystemet samt barns utveckling. 
För en god och jämlik folkhälsa är det viktigt 
med en ökad kunskap och information om 
miljöfaktorer och dess hälsoeffekter. Vi arbetar 
med miljömedicinska utredningar och riskbe-
dömningar, leder forskningsstudier och projekt 
samt svarar på frågor från allmänhet, kommu-
ner och länsstyrelser. Vi kopplar vårt arbete till 
de svenska miljömålen, FN:s globala mål samt 
barnkonventionen.

Det miljömedicinska basuppdraget ingår i det 
ordinarie uppdraget från Värmland, Västman-
land och Sörmland. Region Örebro län finan-
sierar en utökad verksamhet av en miljömedi-
cinsk enhet via strategiska medel. Landstinget 
i Sörmland har bidragit med projektmedel till 
specifika projekt.

Forskning

Arbets- och miljömedicin är en viktig aktör i 
Sverige när det gäller forskning om arbets- och 
miljörelaterad ohälsa och riskfylld exponering 
bland individer, patienter och grupper. Att 
bedriva aktuell och relevant forskning ligger i 
vårt uppdrag. Men det har även av tradition, 
sedan kliniken startade 1966, varit ett högt 
intresse bland medarbetarna på kliniken att 
engagera sig i forskningsprojekt. Det speglas i 
antalet forskningsprojekt som är aktuella, men 
också i variationen av ämnen där det bedrivs 
forskning. Det dagliga kliniska arbetet hjälper 
oss att vara uppmärksamma på aktuella pro-
blem i samhället. Därigenom får vi värdefull 
information om intressanta forskningsområ-
den.

Utbildning

Kliniken medverkar i tre utbildningar vid 
Örebro universitet; läkarprogrammet, bio-
medicinska analytikerprogrammet och speci-
alistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
företagssjuksköterska. Vi håller utbildningar, 
seminarier och konferenser inom exempelvis 
kränkande särbehandling, ergonomi, mättek-
nik och vibrationer. 

Kommunikation

AMM verkar för att vara tillgängliga och 
synliga inom arbetsmiljö- och miljömedicin-
ska frågor. Genom nyhetsbrev, webb, filmer 
och trycksaker når vi ut till olika målgrupper 
med olika budskap. Kliniken producerar och 
sprider hälsofrämjande information med fokus 
på mottagaren.  
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Tabell 2. Verksamhetens kostnader 2018. 

Kostnad Summa tkr

Personal 23 800

Material och tjänster 5 750

Interna kostnader (hyra, it, etc) 5 100

Total 34 650

Resultat 1 450

Tabell 1. Verksamhetens intäkter 2019.

Intäkt Summa tkr

Regionbidrag DUST län (20,67 kr/invånare) 23 800

Extra regionbidrag (miljömedicin) 3 530

Regionexterna intäkter

Laboratoriet 6 270

Undervisning, FOU, avslutade projekt 201

Medicinsk process 310

Miljömedicinsk process 90

Instrumentpool 1 900

Total 36 100

Ekonomi 
Arbets- och miljömedicins ekonomiska resultat 
för januari-december 2019 visar en omsättning 
på 36,1 miljoner kronor, se tabell 1. Regionde-
biteringen uppgick för 2019 till 20,67 kronor 
per länsinvånare. Laboratoriet och instrument-
poolen har ökat sina intäkter under året, se 
tabell 1. Belopp anges i tkr. 

Verksamhetens kostnader uppgick under 2019 
till 34,6 miljoner kronor, tabell 2. Klinikens 
största kostnad utgörs av personalkostnader 
på 24 miljoner kronor. Kostnaden för material 
och tjänster samt interna kostnader har ökat 
något, jämfört med 2018. 

Klinikens resultat för 2019 är 1 450 tkr, se  
tabell 2. Det positiva resultatet är en kon-
sekvens av att vi haft vakanta tjänster under 
senare hälften av 2019. 
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Tabell 3. Inkomna remisser per län, 2017-2019. 

Årtal D U S T Övriga Total

2017 39 27 35 104 5 210

2018 36 21 34 104 13 208

2019 29 26 33 82 11 181

För siffror över antalet remisser per remissinstans och län som kommit till kliniken under 2019 hänvisar vi till respektive 

länsbilaga, bilagorna 1-4.

Verksamheten under 2019

Patientutredningar
Patientmottagning

I klinikens patientverksamhet bedömer vi vilka 
åtgärder som behövs för att förhindra fortsatt 
ohälsa hos den enskilda patienten. Vi gör även 
bedömningar för övriga individer på arbets-
platsen med motsvarande exponering. I de fles-
ta fall kallas patienten till mottagningen för en 
multiprofessionell bedömning och utredning. 
Beroende på remissens frågeställning deltar 
läkare, yrkes- och miljöhygieniker, psykolog, 
ergonom samt specialistsjuksköterska. 

Utredningarna är i många fall omfattande vad 
gäller sammanlagd utredningstid. För flertalet 
patienter är en utredning från Arbets- och 
miljömedicin den enda möjligheten att få 
en specialistbedömning som rör samband 
mellan ohälsa och det man utsatts för. Ge-
nom bedömningen finns möjligheter att göra 
nödvändiga åtgärder i miljön eller arbetsmil-

jön. I flera fall är en sambandsutredning från 
Arbets- och miljömedicin en förutsättning för 
att ohälsa orsakad av arbetet, ska bli godkänd 
som arbetsskada och därigenom ge tillgång till 
ersättning från arbetsskadeförsäkringar.

Vissa remisser svarar vi på utan att kalla  
patienten till mottagningen. Det kan till 
exempel röra sig om fall där vi redan utifrån 
remissen, eller efter en så kallad förutredning, 
kan dra tillräckligt säkra slutsatser för att kun-
na svara på remissen eller hänvisa till annan 
instans

Inkomna remisser

Antalet remisser, som inkommit under året har 
minskat något i förhållande till föregående år, 
se tabell 3. Generellt har antalet remisser från 
primärvården sjunkit, se tabell 4. Att öka kun-
skapen om AMM:s verksamhet hos potentiella 
remittenter i de fyra regionerna är ett priorite-
rat område för kliniken de kommande åren.

Tabell 4. Inkomna remisser per remissinstans, 2017-2019.

2017 (antal) 2018 (antal) 2019 (antal)

Egen vårdbegäran 28 25 19

Företagshälsovård 78 97 88

Primärvård 56 37 25

Privatpraktiker 15 10 9

Sjukhusansluten 32 37 40

Övriga 1 2 0

Summa 210 208 181
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Tabell 5. Antalet avslutade patienter, 2017-2019.

Årtal Antal

2017 141

2018 137

2019 145

Tabell 6. Exponering i procent, avslutade patienter 2019. 

Exponering 2019 (%)

Damm 11

Ergonomi 14

Inomhusmiljö 8

Lösningsmedel 6

Psykosocialt 0

Retande gaser 8

Vibrationer 40

Övrigt 13

Summa 100 %

Tabell 7. Diagnoser efter första besöket 2017-2019. 

Diagnos

2017

n=136

%

2018

n=147

%

2019 

n=145 

%

Sjukdomar i nedre luftvägarna 16 12 13

Sjukdomar i övre luftvägarna 7 5 6

Muskuloskeletala sjukdomar 8 12 8

Neurologiska sjukdomar 8 7 12

Psykiska sjukdomar samt beteendestörning 1 0 1

Cirkulationsorganens sjukdomar 5 11 16

Maligna sjukdomar 2 0 1

Hudsjukdomar 1 0 1

Kontakt av annan orsak än sjukdom 19 14 12

Skador/förgiftningar 7 7 3

Symtomdiagnoser 23 33 28

Övrigt 2 1 1

Avslutade patienter

Antalet avslutade patienter ligger något högre 
än de senaste åren, se tabell 5. Den största pa-
tientgruppen är liksom de närmast föregående 
åren vibrationer. Eftersom bedömningen är att 
det ännu bara är en liten del av yrkesverksam-
ma med dessa besvär som får adekvat bedöm-
ning och hjälp räknar vi med att det även 
fortsättningsvis kommer att vara vår största 
patientgrupp. Andra stora patientgrupper är 
de med besvär kopplade till damm, inomhus-
miljö, ergonomi och slemhinneirriterande 
gaser, se tabell 6. I tabell 7 visas diagnoser efter 
första besöket.

Mobbningsutredningar

Inom området arbetsplatsrelaterad mobbning, 
kränkande särbehandling och sexuella trakas-
serier har kliniken fortsatt en starkt kunskaps-
spridande roll, i första hand mot våra fyra 
avtalsregioner. I Region Värmlands regi höll 
klinikens psykolog en utbildningsdag tillsam-
mans med docent Thomas Jordan med titeln 
”Bli bättre på konflikter och minska risken för 
kränkande särbehandling och sexuella trakas-
serier”. Två halvdagsföreläsningar genomfördes 
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också i Värmland speciellt riktade mot regio-
nens HR-personal. I Region Sörmlands regi 
genomfördes halvdagsföreläsningar riktade 
mot chefer, HR-personal och huvudskyddsom-
bud i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping.

Det har hänt mycket i svenskt arbetsliv 
de senaste åren när det gäller utredning av 
arbetsrelaterad mobbning och kränkande 
särbehandling. Många psykologer och beteen-
devetare inom bland annat företagshälsovården 
har utbildats i utredningsmetodik som vissa 
AMM-kliniker tidigare var tämligen ensamma 
om att tillämpa i Sverige. AMM-klinikerna har 
nu tillsammans enats om ett styrande doku-
ment, som bland annat beskriver under vilka 
omständigheter det är lämpligt att genomföra 
dessa mycket resurskrävande utredningar. Ge-
nerellt är det en mer restriktiv hållning jämfört 
med tidigare. Under året som gått har Arbets- 
och miljömedicin i Örebro inte gjort någon 
sådan mobbningsutredning. 

Rådgivning
Hög tillgänglighet för specialistrådgivning är 
en prioriterad del av AMM:s verksamhet. En 
betydande del av arbetstiden för de olika pro-
fessionerna på kliniken ägnas åt olika former 
av rådgivning, konsultation eller handledning. 
Till exempel registrerar våra yrkeshygieniker 
varje år flera hundra rådgivningssamtal från 
arbetsmiljöingenjörer, medarbetare på miljö-
kontor och privatpersoner.

Patientrådgivning

Till AMM vänder man sig med frågor om 
arbetsmiljö eller yttre miljö, eller för att höra 
sig för om kliniken kan vara rätt instans för 
en utredning. Klinikens specialistsjuksköter-
ska tar emot telefonförfrågningar och det går 
även bra att ställa frågor via e-post. Hit kan 
du vända dig oavsett om du är privatperson, 
skolpersonal, arbetstagare eller arbetsgivare. 
Specialistsjuksköterskan kan också hjälpa dig 
att skapa en egenremiss, även kallat en egen 
vårdbegäran. Då får du berätta om dina besvär, 

vilka problem du utsatts för, tidigare utred-
ningar, undersökningar med mera. Frågorna 
som hanteras är ofta komplexa och kräver 
tvärprofessionell bedömning, litteratursökning 
och kunskap om lagstiftning. 

Den största gruppen som vänder sig till AMM 
med frågor är förvärvsarbetande gravida som 
har frågor kring exponeringar i arbetsmil-
jön, där arbetsgivarna inte genomfört någon 
riskbedömning. Frågorna handlar ofta om 
luft som exempelvis kan innehålla kemikalier, 
damm eller avgaser. En annan återkommande 
fråga handlar om hur buller påverkar fostret. 
Flertalet har fått rekommendationen från sin 
barnmorska eller specialistmödravården att 
kontakta AMM. 

Under 2019 besvarades 251 telefonfrågor 
fördelat på arbetsmedicin (195) och miljö-
medicin (56). Därutöver besvarades en mängd 
telefonförfrågningar till yrkeshygieniker och 
personal vid laboratoriet gällande bland annat 
mätstrategier och olika typer av analyser.

Klinikens specialistsjuksköterska tar emot flera samtal i 

veckan som rör arbetsmiljö och miljömedicin.
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Figur 1. Antal samtal och e-postmeddelanden till telefonrådgivningen 2019.
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Figur 2. Fördelning av frågeställare till telefonrådgivningen 2019 (n=251).
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Under 2019 har följande lokala insatser gjorts inom Hinta-projektet:

• Föreläsning om medicinsk yrkesvägledning för blivande skolsköterskor på högskolan i 
Skövde.

• Två filmer om medicinsk yrkesvägledning har producerats – en om att arbeta inom 
hantverks- och restaurangbranschen samt en om vård och barnomsorg. Filmerna 
fokuserar på hur individuella förutsättningar påverkar eleverna att utveckla risker för 
arbetssjukdomar tidigt i arbetslivet. Målgrupp är elever och lärare på gymnasieskolans 
yrkesprogram och filmerna ska spridas i hela DUST-regionen. Även en tredje film om 
bygg, fordon och industri har filmats under 2019, men släpps under 2020.

• Ett samarbete har inletts med skolöverläkaren i Örebro län samt yrkes- och 
studievägledare från olika gymnasieskolor i länet. Syftet med ett fortsatt samarbete 
är bidra med kunskap inom medicinsk yrkesvägledning och att sprida kunskap om 
uppdraget inom ramen för projektet. 

Samarbeten och projekt
Samarbete med hudkliniken

AMM:s samarbete med universitetssjukhusets 
hudklinik vid arbets- och miljödermatologiska 
utredningar fortsätter. Under 2019 deltog vi 
i utredningar av 110 patienter, vilket är något 
färre jämfört med tidigare år. Vi upplever dock 
att utredningarna har varit mer omfattande 
och tidskrävande detta år. 

Hälsofrämjande projekt för unga

Ett exempel på Arbets- och miljömedicins 
förebyggande arbete är projektet Hälsosamt 
inträde i arbetslivet (Hinta) – tidigare kallad 
Hälsosam yrkesdebut (HY). Genom att bidra 
till ökad kunskap inför utbildningsval vill vi 
hjälpa fler elever att hitta en utbildning och ett 
arbetsliv som är hållbart utifrån deras individu-
ella förutsättningar.

Antalet unga som utreds på de Arbets- och 
miljömedicinska klinikerna i Sverige har ökat. 
Astma, eksem, vibrationsskador eller sjukdo-
mar i rörelseorganen är exempel på vanliga 
problem. I många fall leder det till sjukskriv-
ning och ibland tvingas den som drabbas 

till omskolning, vilket är kostsamt både för 
samhället och för individen. Med bra informa-
tion vid yrkesval går dessa problem i vissa fall 
att förebygga. 

Arbetet inom Hinta-projektet i Örebro är en 
del av det nationella samarbetet mellan landets 
AMM-kliniker. Sedan november 2017 finns 
ett nätverk med 19 representanter från alla sju 
klinikerna. Syftet är att samordna kompeten-
sen inom området hälsosamt inträde i arbetsli-
vet, utöva påtryckningar till myndigheter och 
beslutsfattare samt att verka för att kompeten-
sen höjs inom yrkes- och studievägledning. 
Nätverket delar utbildnings- och informations-
material digitalt, och erfarenhetsutbyte sker 
vid två fysiska möten per år samt regelbundna 
telefonmöten. 
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Analyslaboratoriet
Laboratoriet

Trenden med ökad efterfrågan fortsätter. Under 
2019 genomförde analyslaboratoriet 31 933 
analyser, vilka var fördelade på 8 743 tekniska 
prover och 1 197 biologiska prover. Projekt 
som drivs i klinikens egen regi genererade 1 125 
prover som analyserats på vårt laboratorium och 
ett hundratal prover som skickats för analys vid 
andra laboratorier. Intäkterna för sålda tjänster 
på laboratoriet överträffade det satta budgetmå-
let. I figur 3 visas den ökande trenden för antal 
prover och uppdrag under tidsperioden 2009 
till 2019. De analyser som efterfrågades mest 
under 2019 var analyser av damm, metaller, 
kvarts, kolväten och aldehyder.

Antalet analyser i patientutredningar var 
oförändrat under 2019 jämfört med 2018. 
Laboratoriets yrkes- och miljöhygieniker var 
involverade i 137 patientutredningar med 
exponeringsbedömningar under året vilket var 
några fler än föregående år. 

Analyslaboratoriet analyserar prover från 
DUST-länen men också från resten av landet. 
Antalet analyserade prover, fördelade länsvis, 
visar på små skillnader mot föregående år, se 
figur 4. Variationen i antal analyserade prover 

mellan länen beror till största delen på i vilka 
län som kliniken driver forskningsprojekt.

Utvecklingsarbete under året

En metod för provtagning och analys av 
trikloramin i badhus har satts upp under året. 
Validering pågår som en del i ett projekt för 
kartläggning av exponering i äventyrsbad.

Ett nytt högupplösande GC-MS/MS-instru-
ment har upphandlats men ännu ej levererats. 
Med det kommer laboratoriets sortiment av or-
ganiska luftföroreningar att breddas till att även 
omfatta tyngre ämnen, så kallade MVOC:er. 
Likaså har en utrustning för att mäta emission 
från material köpts in och tagits i drift. 
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Figur 3. Antalet uppdrag och prover fördelade över åren 2009-2019.



14

Figur 4. Länsfördelning i procent (%) av antal analyserade prov, under åren 2015–2019.

0 10 20 30 40 50 60 70

Projekt

Patient

Utland

Övriga landet

Örebro län

Värmlands län

Västmanlands län

Södermanlands län

Uppsala län

År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019

Instrumentpoolen

Sedan flera år tillbaka samverkar analyslabo-
ratoriet och företagshälsovårdscentraler i en 
instrumentpool som tillhandahåller kvalifice-
rade instrument för mätning av fysikaliska och 
kemiska faktorer i arbetsmiljön. Intrument-
poolen är på så sätt en viktig resurs för alla 
våra fyra samverkansregioner, se rubrik under 
respektive län. Överlag är ekonomin i instru-
mentpoolen stabil och säkrar både personal- 
och investeringsbehov. 

Under 2019 har fem nya bullerdosimetrar och 
ett nytt instrument för ljusmätning köpts in 
för att tillgodose kundernas behov. Även ett 
nytt instrument för radonmätning är inköpt. 
Under 2019 har vi arbetat vidare med uppda-
tering av manualerna till de instrument som 
hyrs ut.
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Miljömedicin
Inom miljömedicin undersöker vi hur ut-
omhusmiljön och inomhusmiljön påverkar 
människors hälsa. Vi leder forskningsstudier 
och projekt samt svarar på frågor från allmän-
het, kommuner och länsstyrelser. En viktig del 
i arbetet är att kommunicera riskerna av expo-
neringen med berörda målgrupper.

På den miljömedicinska enheten inriktar vi oss 
på två olika fokusområden: 

1. Människors hälsa i ett hållbart samhälle.
2. Kemikalier och människors hälsa. 

Inom dessa områden arbetar vi med 
luftföroreningar, buller, kemikalier, förorenad 
mark, vatten, gröna miljöer, klimatförändringar 
och kommunikation. Klimatförändringars på-
verkan på människors hälsa kommer att få allt 
större plats i vårt arbete eftersom omvärlden 
förändras med högre temperaturer, värmeböl-
jor, torka och mer nederbörd. Detta påverkar 
såväl samhället som vår hälsa.

Människor hälsa i ett hållbart 
samhälle

Sveriges miljökvalitetsmål med sina mer detal-
jerade beskrivningar av hur man ska nå de oli-
ka målen, har alla mer eller mindre kopplingar 
till människors hälsa. De miljökvalitetsmål 
som har tydligast koppling till vårt fokusom-
råde ”Människors hälsa i ett hållbart samhälle” 
är frisk luft, giftfri miljö, god bebyggd miljö 
samt begränsad klimatpåverkan.

Miljömedicinska utredningar och 
riskbedömningar

På många platser där vi i dag vill bygga till ex-
empel bostäder eller förskolor, har det tidigare 
funnits verksamheter som förorenat marken. 
Inom miljömedicin gör vi riskbedömningar 
gällande hälsoeffekter för personer som vistas 
eller arbetar på dessa områden. Fokus ligger 
på människors hälsa, vilket kan skilja sig från 
andra riskbedömningar där utgångspunk-
ten kan vara marken i sig. Gruvindustri och 

Figur 5. Miljömedicinska enhetens två fokusområden.
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sågverk är exempel på verksamheter som varit 
vanliga i våra områden. I de fyra län vi verkar i, 
finns drygt 12 000 identifierade områden med 
föroreningar. Av dessa är 174 klassade med 
riskklass ett, vilket betyder att det är allvarligt 
förorenade. 

Multiprofessionell hantering

Under året har vi gjort sju riskbedömningar, 
ett kompletterade och ett förtydligande. En 
riskbedömning på kliniken innebär en mul-
tiprofessionell hantering där läkare, kemister 
och yrkes- och miljöhygieniker deltar. Vid 
varje ärende är tidsåtgången oftast krävande. 
Riskbedömningar kan också leda till oro, så vi 
hjälper även till vid riskkommunikation och 
deltar vid informationsmöten. Under året har 
vi även arrangerat en tvådagars utbildning i 
riskkommunikation, se mer på sida 22.

Ohälsa av inomhusmiljö

Vid misstanke om hälsobesvär orsakade av 
inomhusmiljön arbetar vi med den miljömedi-
cinska enkäten angående inomhusmiljö, även 
kallad Örebroenkäten. Med enkäten undersöks 
människors upplevelser av sin hälsa, samt den 
inomhusmiljö de vistas i. Resultaten används  
som indikatorer för brister i inomhusmiljön. 

Enkäterna är avsedda för gruppundersök-
ningar och svaren jämförs med olika typer 
av referensdata. Utifrån jämförelsen tolkas 
resultaten, slutsatser dras om inomhusmiljöns 
funktionalitet och rekommendationer ges för 
åtgärder – exempel att gå vidare med teknis-
ka utredningar. Under året har vi utfört sex 
enkätundersökningar, se mer under respektive 
läns bilaga.

Barnens plats i staden

Att kunna springa, klättra och göra kojor – så 
ska en bra lekplats vara om barnen själva får 
välja. Genom leken utvecklar barnen både fy-
siska, sociala och mentala färdigheter. Men da-
gens standard för att bygga lekplatser, riskerar 
att skapa platser så säkra att de upplevs tråkiga. 
Att ge barn tillgång till stimulerande lekmiljöer 
är därför en av de viktigaste investeringarna ett 
samhälle kan göra. För att lyfta frågan har vi 
under året, tillsammans med Örebro kommun, 
arrangerat en workshop om barnvänliga städer 
och om vikten av barnperspektiv i stadsplane-
ringen. I samband med workshopen bjöd vi 
också in till en öppen kvällsföreläsning på Uni-
versitetssjukhuset Örebro. Rubriken var ”Barns 
lek och vuxnas rädsla”. Föreläste gjorde Tim 
Gill – en av Storbritanniens ledande tänkare 
kring barns utveckling i nutiden.

Yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling under ett besök för att mäta luftkvaliteten vid en förskola i Karlskoga.
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Mätningar av luftföroreningar

Luftföroreningar är ett stort miljöhälsopro-
blem som är kopplat till flera olika hälso-
effekter. Någon säker nivå av luftföroreningar 
där hälsoeffekter helt uteblir har inte iden-
tifierats. Eftersom barn utvecklas är de extra 
känsliga för luftföroreningar och därför är det 
särskilt viktigt att säkerställa en god miljö för 
barnen. Under 2019 har miljömedicinska en-
heten gjort en bedömning av barns utomhus-
luft på två förskolor i Karlskoga. Bedömningen 
grundar sig på utförda mätningar av ämnen 
i utomhus- och inomhusluft. Mätningar är 
gjorda på förskolan Pärlan som ligger cirka 50 
meter från en hårt trafikerad väg, E18 i Karl-
skoga, och på referensförskolan Lärkan som är 
belägen cirka 1,7 km från E18 med endast lite 
lokal trafik. 

Läs vidare i rapporten Luftmätningar vid två 
förskolor i Karlskoga.

Mätningar av vatten

I samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län 
medverkar AMM i det regionala miljöövervak-
ningsprogrammet Undersökningar i grundvat-
tenförekomster. En del av programmet utgörs 
av provtagning av vatten från 20 olika brunnar 
per år, under en 6-årscykel, för att sedan starta 
om med brunnarna från det första året, så 
kallade omdrevsstationer. AMM utför analyser 
av metaller samt medverkar i rapportskrivan-
det. Under 2019 har programmet pausats på 
länsstyrelsen på grund av brist på handläggare.

Miljöhälsorapporten – nationellt 
och regionalt

Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät 
genomförs vart fjärde år och inriktar sig var-
annan gång till vuxna och varannan gång till 
barn. De regionala resultaten sammanställdes 
i miljöhälsorapporten Miljö och hälsa 2018 
och ger en aktuell bild av miljöexponeringar 
och hälsa för vuxna, samt utgör ett viktigt 

regionalt underlag i arbetet för en god och 
jämlik folkhälsa. Under 2019 har vi fortsatt 
att sprida informationen och resultaten från 
rapporten, bland annat genom ett seminarium 
i Värmland. Under 2019 har vi även deltagit 
i Folkhälsomyndighetens referensgrupp inför 
utskick av miljöhälsoenkäten till barn. Vid 
årsskiftet 2019/2020 levererades data från 
Folkhälsomyndigheten och vårt kommande 
arbete är att sammanställa de regionala resulta-
ten för våra fyra regioner. 

Läs våra rapporter

Alla rapporter från Arbets- och miljömedicin finns 

för nerladdning på vår webbplats,

www.regionorebrolan.se/amm

I rapporten Luftmätningar vid två förskolor i Karlskoga har 

miljömedicinska enheten undersökt utomhus- och inom-

husluft. Ladda ner rapporten från vår webbplats. 



18

Kemikalier och människors hälsa

Under de senaste årtiondena har kemikalier i 
samhället ökat. Kemikalier finns i många av 
våra vardagsprodukter, till exempel i leksaker, 
möbler och textilier. Allt fler studier tyder 
också på att kemikalierna i vår närhet påverkar 
hälsan, till exempel genom hormonstörande 
effekter. En grupp som är extra känslig är små 
barn och foster under utveckling. Med ut-
gångspunkt i miljökvalitetsmålet giftfri miljö 
arbetar vi därför i flera projekt med inriktning 
på barns exponering av kemikalier. Syftet är att 
minska kemikalieexponeringen.

Råd om minskad 
kemikalieexponering till gravida och 
småbarnsföräldrar

Ett uttalat uppdrag från Region Örebro län 
är arbetet med information och råd om barns 
exponering för kemikalier till gravida och 
småbarnsföräldrar. I arbetet utbildar vi kon-
tinuerligt personal inom barnavårdscentraler 
och på barnmorskemottagningar om kemika-
lier och dess verkningar. Vi föreläser också och 
informerar återkommande om kemikalier på 
familjecentraler i Örebro län. Två broschyrer 
har tagits fram och råden har spridits natio-
nellt via 1177 Vårdguiden. Intresset har varit 
stort i hela Sverige och materialet används fort-
satt även i Sörmland, Värmland, Kronoberg, 
Halland samt i Jämtland/Härjedalen.

Information till barn och ungdomar 
mellan 6 till 19 år

Information om hur man kan minska kemi-
kalieexponeringen för barn och ungdomar, är 
även det ett viktigt arbete. För målgruppen 
barn och ungdomar mellan 6 och 19 år har vi 
tagit fram ett informationsmaterial om kemi-
kalier som används när vi besöker skolklasser. 
Under 2019 besöktes sju klasser på mellansta-
diet, en på högstadiet och två på gymnasiet. 

Nytt samarbete med tekniskt 
museum

Under året har vi även inlett ett samarbete 
med Tekniska kvarnen i Örebro. Det är ett 
spännande tekniskt museum med upplevelser 
för alla åldrar. I den interaktiva utställningen 
Kretsloppslandet erbjuder Örebro kommun 
lektioner inom global och lokal hållbar utveck-
ling för kommunens elever från förskoleklass 
till gymnasieskola. Tekniska kvarnen har även 
öppet på helger för barn och vuxna och räknar 
med cirka 15 000 besökare i utställningen 
varje år. 

Miljömedicin bidrar med tre egenproducerade 
kortare filmer som visas i utställningen; en 
om luftföroreningar, en om buller och en om 
klimatförändringar. Senhösten 2019 har vi 
även tagit fram informationsmaterial (bland 
annat broschyr, affisch och lärarhandledning) 
om hur man kan minska kemikalieexponering-
en. Tanken är bland annat att materialet ska 
delas ut till skolklasser och besökande. Samar-
betet fortsätter under 2020. 

Kartläggning av 
kemikalieexponering vid 
neonatalavdelning

Vi har tidigare år kartlagt kemikalieexpone-
ring för små barn vid neonatalavdelningen 
vid Universitetssjukhuset Örebro. Resultaten 
är färdigställda i en rapport och syftet är att 
bidra med kunskap för att minska barnens 
kemikalieexponering. Under 2019 har vi även 
påbörjat ett arbete med neonatalavdelningen 
vid centralsjukhuset i Karlstad. Detta för att 
implementera vissa av de resultat och råd som 
framkom från kartläggningen i Örebro.
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Forskning och utveckling
För att vara relevant ska klinikens forskning ha 
anknytning till ohälsa och arbets- och miljö-
medicin. Ämnesområdet är brett och de olika 
forskningsprojekten spänner över olika fält, 
med exempel som barn och kemikalier, vägtra-
fikbuller, arbetsmiljön för anställda i badhus 
och föroreningar i mark. Den stora bredden 
visar att det fortfarande finns mycket kvar att 
forska om inom arbets- och miljömedicin för 
att förebygga ohälsa ännu bättre. 

Under 2019 fanns 10 disputerade forskare 
på kliniken, varav en docent och en profes-
sor (adjungerad), samt en licentiat. Utöver 
handledningsuppdrag och att själva bedriva 
forskning har klinikens forskare även handlett 
studenter, framförallt från Örebro univer-
sitets läkarprogram, men också till exempel 
från måltidsekologprogrammet. Personal har 
medverkat på nationella och internationella 
vetenskapliga konferenser genom föredrag 
och postrar, publicerat vetenskapliga artiklar 
och rapporter samt föreläst på universitet och 
i andra utbildningssammanhang. Klinikens 
publikationer redovisas i bilaga 6.

Finansiering

Forskningen på kliniken har ofta en extern 
finansiär, så som AFA, FORTE eller KK-stif-
telsen, men även kommuner och regioner 
bidrar i projekt. Utöver att ha en anknytning 
till ämnet i sig, är det önskvärt att projekten 
har en koppling till någon av våra fyra regio-
ner, DUST.

Aktuella projekt

På kliniken bedrivs många forskningsprojekt. 
Det forskningsprojekt som engagerat flest på 
kliniken under 2019 är ”Från partikelexpone-
ring till hjärtkärlsjukdom i gjuteriarbetare – 
immunometabolismens roll i kvarts-inducerad 
inflammation”, som på AMM leds av Lena 
Andersson. För projektet har året inneburit 
fältfas med mätning och provtagning i in-

dustrimiljö. Det har varit ett teamarbete där 
yrkeshygieniker, mättekniker, miljösköterskor, 
biomedicinska analytiker, läkare och externa 
forskare arbetat tillsammans. 

Patienter med vibrationsskador är den största 
patientgruppen på kliniken, men också en 
växande grupp nationellt. I dagsläget sker 
mycket forskning nationellt för att förebygga 
och förstå vibrationsskador. Flera projekt som 
anknyter till denna växande patientgrupp drivs 
av Per Vihlborg, specialistläkare och doktorand 
vid AMM. Jessica Westerlund, doktorand och 
yrkeshygieniker, driver tillsammans med Umeå 
universitet ett projekt för att förbättra kvalite-
ten på riskbedömningarna som ska utföras vid 
vibrationsexponering. I bilaga 5 redovisas alla 
aktuella projekt på kliniken. 

I Sverige finns ett stort hästintresse och många 
går på ridskolor. Ett exempel på ett pågående 
projekt är det Ann-Christine Mannerling, 
yrkes- och miljöhygieniker påbörjat under 
året. Det syftar till att undersöka damm- och 
kvartsexponeringen hos ryttare och ridinstruk-
törer.

Yrkeshygieniker Lena Andersson visar hårdmetall från forsk-

ningsprojektet om partikelexponering hos gjuteriarbetare.
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Forskarhandledning vid kliniken

Medarbetare på AMM är på flera sätt enga-
gerade i forskarutbildning. Projekten spänner 
över ämnesområden som exponering för 
kobolt i hårdmetallindustrin och dess effekt på 
inflammation, barns exponering för kemikalier 
och tecken på vibrationsskador. De forskar-
studerande befinner sig i olika faser, men alla 
har kommit en bit i sin utbildning och under 
kommande år, 2020, beräknas den första av de 
nuvarande fyra forskarstuderande disputera. 

Forskarstuderande på kliniken

Maria Klasson, medarbetare på AMM och 
doktorand vid Institutionen för medicinska ve-
tenskaper, Örebro universitet. Den preliminära 
avhandlingstiteln är ”Kobolt i hårdmetalltill-
verkning – exponering via inandning och hud 
och påverkan på humana keratinocyter och 
aktivering av inflammasomen”. Huvudhand-
ledare är Eva Särndahl vid Örebro universitet 
och bihandledare är Håkan Westberg vid 
AMM samt Magnus Lindberg vid Örebro 
universitet. Maria befinner sig i slutfasen av sin 
forskarutbildning.

Ylva Sjöström, yrkes- och miljöhygieniker vid 
AMM, är doktorand i kemi vid Forskningscen-
trum Människa-Teknik-Miljö (MTM), Örebro 
universitet. Preliminär titel på avhandlings-
arbetet är ”Barns exponering för kemikalier i 
inomhusmiljöer”. Huvudhandledare är Jessika 
Hagberg vid AMM, bihandledare är Katja 
Hagström, Region Örebro län, samt Maria 
Larsson vid MTM, Örebro universitet.

Jessica Westerlund, yrkeshygieniker vid AMM, 
är doktorand vid Örebro universitet. Avhand-
lingen har den preliminära titeln “Exposure 
to trichloramine, trihalomethanes and en-
dotoxines – adverse respiratory and ocular 
effects among Swedish indoor swimming 
pool workers”. Huvudhandledare är Pål Graff, 
Statens arbetsmiljöinstitut (Stami) i Norge och 
bihandledare är Håkan Löfstedt, överläkare vid 
AMM samt Louise Fornander, yrkeshygieniker 
vid AMM.

Per Vihlborg, läkare vid AMM, är doktorand 
vid Örebro universitet, Institutionen för 
medicinska vetenskaper, inriktning medicin. 
Preliminär avhandlingstitel är ”Tidig upptäckt 
och mekanismer vid vibrationsorsakade skador 
i händerna”. Huvudhandledare är Pål Graff, 
Stami i Norge, och bihandledare är Håkan 
Löfstedt, överläkare vid AMM.

Forskarhandledningsuppdrag där 
kliniken medverkar

Lena Andersson, yrkeshygieniker vid AMM, 
är bihandledare till Johannes Saers vid Örebro 
universitet. Den preliminära avhandlingstiteln 
är ”Dammexponering som riskfaktor för luft-
vägssymtom och astma”.

Louise Fornander, yrkeshygieniker vid AMM, 
är bihandledare åt Jessica Westerlund, se ovan.

Jessika Hagberg, docent vid AMM, är huvud-
handledare till två doktorander, Sara Henriks-
son och Ylva Sjöström, som båda är antagna 
vid MTM, Örebro universitet. Ylva Sjöström 
arbetar på kliniken, se ovan. Sara Henrikssons 
preliminära avhandlingstitel är ”Riskanalys 
av ett gammalt sågverksområde kontaminerat 
med dioxiner”. 

Håkan Löfstedt, överläkare vid AMM, är bi-
handledare åt Per Vihlborg och Jessica Wester-
lund, vilka båda arbetar på kliniken, se ovan.

Håkan Westberg, professor vid AMM, är 
bihandledare till Sara Henriksson och Maria 
Klasson, se ovan. 

Forskningen kring vibrationsskador har fortsatt under 

2019. Här undersöks en patient för sådana skador.
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Utbildning och konferens
Fortgående utbildningar

AMM deltar i läkarutbildningen vid Örebro 
universitet genom en temadag i arbetsmedicin 
under termin 7, samt med föreläsning under 
det respiratoriska-cirkulatoriska temat under 
termin 4. Klinikens medarbetare undervisar 
även i spirometri, både teoretiskt och praktiskt, 
under termin 1. Sex läkarstudenter gjorde 
sina T10-uppsatser och en läkarstudent sin 
T6-uppsats på AMM 2019 vilket ledde till sex 
vetenskapliga artiklar. 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med in-
riktning företagssjuksköterska på Örebro uni-
versitet (60 poäng) deltar AMM i fyra av sex 
delkurser. Programmet sker på halvfart under 
två år och leder till en specialistsjuksköterske-
examen i företagshälsovård. Varje höst startar 
ett nytt program med 30 studenter, så att två 
program pågår samtidigt. En av klinikens 
läkare är examinator på en av programmets 
kurser och övriga medarbetare från kliniken 
medverkar med föreläsningar, seminarium och 
på examinationer. Kliniken handleder även vid 
magister- eller masteruppsats.

Kliniken deltar vid utbildning av biomedi-
cinska analytiker (BMA-studenter) vid den 
verksamhetsförlagda utbildningen under 
termin 5. Detta omfattar en föreläsning och 
en praktikdag. Sammanlagt har tolv studenter 
deltagit fördelat på tre tillfällen. BMA-studen-
terna tillhör Institutionen för hälsovetenskap 
och medicin vid Örebro universitet.

Konferenser och kurser

AMM arrangerade det nationella Arbets- och 
miljömedicinska höstmötet 2019. Det är ett 
samarrangemang med Svenska Läkarsällskapets 
sektion för arbets- och miljömedicin. Årets 
tema var ”Möjligheter och utmaningar för 
arbets- och miljömedicinsk forskning”. Ny och 
pågående forskning presenterades och artificiell 
intelligens var ett stort ämnesområde under 
konferensen.
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Utöver höstmötet höll AMM även en Arbets-
miljödag för arbetsmiljöingenjörer med tema 
”Svetsning – exponering och cancerklassning”. 
Mycket är redan känt gällande exponering 
och hälsoeffekter, men sedan 2017 är svets-
ning klassificerat som cancerframkallande 
hos människa av Världshälsoorganisationen 
WHO:s cancerinstitut IARC. Deltagarna fick 
lära sig vad det innebär för arbetsmiljön och 
hälsan.

I april hölls även en tvådagars utbildning i 
riskkommunikation, främst riktad till nyan-
ställda på Sveriges arbets- och miljömedicinska 
kliniker. Deltagarna fick lära sig om kommu-
nikationens roll i dialogen mellan experter, 
myndigheter, media, näringsliv och allmänhet. 
Som ett praktiskt moment fick deltagarna 
öva sig i att informera och kommunicera på 
ett förtroendefullt sätt om olika miljöfaktorer 
som kan påverka hälsan, till exempel förorenad 
mark. Kursen arrangerades i Örebro i samar-
bete med Arbets- och miljömedicin i Uppsala 
och Linköping.

Seminarier och föreläsningar

Kliniken medverkar årligen i flera kortare 
utbildningar och seminarier. AMM:s psykolog 
har under året haft ett flertal föreläsningar 
i regionen riktade till chefer, skyddsombud 
och HR-personal i konflikthantering, samt 
för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier. 

Andra exempel på seminarier och föreläsningar är: 

• Informationsdag om medicinska 
kontroller.

• Fortbildningsdag i lungfunktion och 
spirometri.

• Ergonomiseminarium - "Smarta textilier, 
hur kan vi ergonomer använda dem?"

• Föreläsningar om inomhusmiljö och 
ohälsa för skolor och förskolor i DUST-
regionen.

• Seminarium om svetsning för 
huvudskyddsombud inom fackförbundet 
IF Metall i Västerås.

• Halvdagsföreläsning om föreskrifter för 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Dagen riktade sig till regionala 
huvudskyddsombud inom IF Metall från 
Örebro och Värmland.

• Seminarium och workshop tillsammans 
med Örebro kommun om ”Barns 
lekmiljöer – barnvänliga städer, lek, risker 
och hälsofrämjande miljöer”. 

• Utbildningsdag om miljökänslighet/
idiopatisk miljöintolerans.  

Inom projektet Hälsosamt inträde i arbetslivet 
(Hinta) fortsätter kliniken det preventiva arbetet 
för att bidra till ökad kunskap inför elevers val 
av utbildning. Det är ett nationellt samarbets-
projekt där Sveriges AMM-kliniker arbetar mot 
gemensamma mål. På regional nivå har kliniken 
medverkat med föreläsning om medicinsk yr-
kesvägledning till blivande skolsjuksköterskor på 
högskolan i Skövde. En träff har ägt rum med 
yrkes- och studievägledare samt personal från 
elevhälsan för inventering av utbildningsbehov. 

Våra utbildningar

I vårt nyhetsbrev berättar vi om alla våra kommande 

utbildningar, föreläsningar och seminarier i god tid. 

Anmäl dig på vår webbplats.

www.regionorebrolan.se/amm
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Kommunikation och 
media
Kliniken har en uttalad ambition att vara 
tillgängliga och synliga inom arbetsmiljö- och 
miljömedicinska frågor. Kommunikation är 
inte en isolerad aktivitet som enbart utförs 
av kommunikatörer, utan alla medarbetare 
medverkar. Kommunikatörerna planerar och 
producerar material i tätt samarbete med den 
som är expert på området.

Större kommunikationsinsatser 
under 2019

• Hälsofrämjande projekt för unga (Hinta, 
sida 12) har precis som föregående år inne-
burit fl era kommunikationsinsatser. Bland 
annat har två informationsfi lmer till lärare 
och elever på yrkesprogram publicerats. 
Att nå ut till specifi ka målgrupper som 
studie- och yrkesvägledare eller elevhälsans 
personal är tidskrävande, men arbetet 
främjar förhoppningsvis hälsan bland 
DUST-regionens invånare på sikt.

• Uppdraget att informera barn och ung-
domar mellan 6 och 19 år om kemikalier 
har fortsatt. Under 2019 har material till 
högstadie- och gymnasieklasser tagits fram, 
som ett stöd för lärare som vill diskutera 
kemikalier i vardagen med elever. Materi-
alet kommer att användas inom samarbe-
tet med Tekniska kvarnen i Örebro.

• Arbets- och miljömedicins årliga natio-
nella höstmöte hölls 2019 i Örebro. Inför 
konferensen stöttade kommunikatörerna 
arbetet med formgivning, webbinforma-
tion och konferensmiddag.

Utöver de redan nämnda aktiviteterna har 
arbetet med våra egna webbsidor (www.
regionorebrolan.se/amm) fortsatt som förbe-
redelse för Region Örebro läns nya webbplats 
som lanseras under 2020. Kommunikatörerna 
arbetar även med att formge rapporter, konfe-
rensmaterial och andra trycksaker. Sex num-

mer av nyhetsbrevet skickades till klinikens 
1 300 prenumeranter under 2019. Dessutom 
gör klinikens kommunikatörer fi lmer och 
presentationer till olika möten och utbild-
ningar. Kommunikatörernas insatser följs upp 
och utvärderas löpande. Statistik för klinikens 
webbsidor analyseras, spridning av material i 
sociala medier granskas och så vidare. 

Media

Flera av klinikens insatser under 2019 har fått 
medial uppmärksamhet. Projektet som mätte 
upplevelsen av tyst asfalt (sida 38) uppmärk-
sammades i lokal press och tv under våren och 
en medarbetare från kliniken blev intervjuad. 
I ett annat forskningsprojekt kartläggs hälsan 
hos badhuspersonal (sida 30), även det pro-
jektet har fått medialt utrymme i bland annat 
SVT och facktidningar. Precis som tidigare 
år har även projektet Hälsosamt inträde i 
arbetslivet (sida 12) uppmärksammats, främst 
i fackpress. Vid några tillfällen under året har 
klinikens arbete synts i Region Örebro läns 
sociala kanaler.

Projektet som mätte upplevelsen av tyst asfalt är ett 
exempel på en insats som fått uppmärksamhet i media 
under 2019. Här syns en artikel från SVT Örebro där 
beteendevetare Anita Gidlöf-Gunnarsson är intervjuad.
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Klinikens organisation

Uppdragsgivare
Ledningsorganisationen för den arbets- och 
miljömedicinska verksamheten i sjuk-
vårdsregionen Uppsala-Örebro består av 
Samverkansnämnden samt en utsedd refe-
rensgrupp för DUST- respektive CWX-länen. 
Samverkansnämnden fastlägger genom rekom-
mendation till regionerna förslag till verksam-
hetens inriktning, omfattning och ekonomi 
genom ett avtal. Det åligger sedan AMM vid 
Universitetssjukhuset Örebro att genomföra 
verksamheten i enlighet med Samverkans-
nämndens rekommendation och avtal. 

Referensgruppen

Referensgruppen för kliniken i Örebro består 
av minst två ledamöter från respektive region. 
Under året träffades representanterna för Regi-
on Örebro län, Region Västmanland, Region 
Värmland och Region Sörmland två gånger, en 
gång per termin. Båda mötena är protokollför-
da. Dessutom sker regelbundna avstämningar 
med respektive län varje år, antingen genom 
möten eller per telefon. Referensgruppen för 
de fyra länen hade under 2019 sammansätt-
ningen som visas i figur 6.

Organisation
Under 2019 har verksamheten på AMM letts 
av tre avdelningschefer och en biträdande av-
delningschef, som tillsammans med verksam-
hetschefen och ytterligare två personer utgör 
klinikledningen. 

För att skapa en klinikgemensam verksamhets-
planering används en matrisorganisation med 
processägare för klinikens sex verksamhetspro-
cesser; medicinska processen, laboratoriepro-
cessen, forskningsprocessen, utbildningspro-
cessen, miljömedicinska processen samt den 
administrativa processen. 

Klinikens medarbetare var under året orga-
niserade i fyra arbetsplatsenheter (figur 7); 
medicinska enheten, laboratorieenheten och 
administrativa enheten, ledda av avdelnings-
chefer, samt den miljömedicinska enheten, 
ledd av biträdande avdelningschef.

Personal
Under andra halvåret avslutade klinikens verk-
samhetschef sin anställning. Från hösten 2019 
har kliniken haft en tillförordnad verksamhets-
chef och även två tillförordnade avdelningsche-
fer under tiden som rekryteringsprocess för ny 
verksamhetschef pågått. 

Totalt, inklusive verksamhetschefen, har fem 
personer avslutat sin anställning vid kliniken 
under året. Fyra av tjänsterna har tillsatts och 
två vakanta tjänster ska tillsättas 2020.

Under året har även en av klinikens mångåriga 
medarbetare gått i pension och en medarbeta-
re har varit tjänstledig för att prova på annan 
tjänst. 

Arbets- och miljömedicin hade vid årets slut 
35 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda, 
totalt 38 medarbetare. 
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Figur 7. Arbets- och miljömedicins organisation under 2019.

Region Sörmland (D-län)

• Katarina Netterstedt, arbetsmiljöstrateg, HR-

staben, Hälsa och arbetsmiljö 

• Annelie Tonell, t.f enhetschef, Miljö och klimat, 

Hållbar regional utveckling 

• Angelika Medgyes, miljöcontroller,  

Miljö och klimatenheten

Region Örebro län (T-län)

• Johanna Tångring, förvaltningschef, 

Regionhälsan.

• Katrin Boström, hälso- och sjukvårdsstrateg, 

staben för hälso och sjukvård, Regionkansliet.

• Anna Svanholm, miljöstrateg, staben hållbar 

utveckling, Regionkansliet (våren 2019)

• Pia Gellerstedt, arbetsmiljöstrateg, Staben HR, 

Regionskansliet (hösten 2019)

Region Värmland (S-län)

• Lars Högblom, verksamhetschef,  

Regionhälsan.

• Jimmy Lindblad, arbetsmiljöingenjör, 

Regionhälsan.

• Miranda Fredriksson, miljösamordnare, 

Utredningsenheten.

Region Västmanland (U-län)

• Per-Otto Olsson, medicinsk rådgivare, Region 

Västmanland.

• Lena Persson, verksamhetschef,  

Regionhälsan.

• Karin Schütte, arbetsmiljöingenjör, 

Regionhälsan.

Figur 6. Sammansättningen för Arbets- och miljömedicins referensgrupp.
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Kvalitet

Uppföljning av 
patientutredningar
Sedan 2016 gör vår specialistsjuksköterska 
telefonuppföljningar av färdigutredda patien-
ter. Syftet är att se om våra bedömningar och 
råd leder till förbättringar för våra patienter 
och andra på patienternas arbetsplatser. Vart 
tredje år skickar vi enkäter till alla patienter 
och remittenter vi haft kontakt med under 
året. Enkäterna består av olika frågor om hur 
kontakten med AMM har upplevts. Enkäten 
skickades ut 2018 – nästa gång enkäterna 
skickas ut är 2021.

Laboratoriets 
kvalitetsarbete
Förbättringsarbete pågår kontinuerligt inom 
ramen för laboratoriets ackrediterade kvalitets-
system genom interna och externa revisioner, 
avvikelsehantering och systematisk hantering 
av inkommande synpunkter. 

Laboratoriets ackreditering omfattar teknik-
områdena provtagning, oorganisk kemi och 
organisk kemi. Både provtagning av aerosoler 
och flyktiga ämnen ingår. Inom det oorganiska 
området gäller ackrediteringen analys av damm 
i luft, 16 metaller i damm, kvarts i luft och 2 
syror i luft samt 3 metaller i blod. Inom det 
organiska området omfattas 13 kolväten i luft, 
formaldehyd i luft och skärvätska i luft. 

Ackreditering innebär återkommande externa 
och interna revisioner samt uppvisade goda 
resultat från provningsjämförelser och kon-
trollkort. Med denna breda omfattning är 
laboratoriet unikt i landet inom arbets- och 
miljömedicin. 

I november 2019 genomfördes extern revision 
av Swedac mot den nya utgåvan av SS-EN 
ISO/IEC 17025:2018.

Införandet av ett laboratoriesystem, Sample 
Manager, pågår.

Instrumentpoolen
Instrumentpoolens kunder fick under våren 
2019 svara på en kundnöjdhetsenkät. Enkäten 
skickades ut till 277 kunder i vårt kundregister 
och besvarades av 117. Enkäten gav ett gott 
resultat och visar jämfört med enkäten som 
genomfördes 2016 att våra kunder fortfaran-
de upplever att det är lätt att få kontakt med 
Instrumentpoolen och att de med förtroende 
vänder sig till oss. Våra kunder är även mycket 
nöjda med bemötandet vid kontakt och de 
upplever att de får kompetent och sakkunnig 
hjälp.

Utvärdering av 
utbildningar
För att kunna hålla en hög kvalitet och iden-
tifiera förbättringsområden erbjuder vi alltid 
deltagarna vid våra utbildningar och konferen-
ser att svara på en elektronisk utvärdering som 
skickas till deltagarna direkt efter avslutad ut-
bildning eller konferens. Enkätsvaren 2019 har 
varit övervägande positiva och återkopplingen 
är utvecklande och användbar i vårt fortsatta 
arbete med kunskapsspridning.
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Arbetsmiljöcertifierat 
ledningssystem
Arbets- och miljömedicins ledningssystem är 
ett verktyg för att leda, planera, kontrollera 
och utvärdera klinikens verksamhet. Lednings-
systemet är arbetsmiljöcertifierat. Certifie-
ringen kan ses som ett kvitto på att vi arbetar 
enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter och 
standarder samt att vi arbetar aktivt med vår 
interna arbetsmiljö. 

För att säkerställa att vårt ledningssystem och 
arbetsmiljöarbete fungerar som det ska revide-
ras det årligen av en extern revisor från RISE 

och av två klinikinterna revisorer. Den senaste 
externa revisionen genomfördes i november 
och resulterade i två avvikelser – ett mycket 
gott resultat. 

Medarbetarenkät
Alla medarbetare får vartannat år möjlighet att 
besvara Region Örebro läns medarbetarenkät. 
Resultatet av medarbetarenkäten redovisas, 
analyseras och följs upp av AMM:s ledning. 
Under 2019 har ingen medarbetarenkät skick-
ats ut. 

Linda Westberg, avdelningschef på Arbets- och miljömedicin, visar upp beviset på att kliniken är arbetsmiljöcertifierad.
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Bilaga 1: Södermanlands län

Patientutredningar
Under året tog kliniken emot 29 remisser 
från Södermanlands län. Från företagshälso-
vård kom 16 remisser, från sjukhuskliniker 
7 stycken och från primärvården 4 stycken. 
Egen vårdbegäran användes av 2 patienter. 
Antalet remisser från primärvården är få. Att 
öka kunskapen om AMM:s verksamhet hos 
primärvårdens personal i de fyra regionerna är 
ett prioriterat område för kliniken de närmaste 
åren.

Rådgivning

Hög tillgänglighet för specialistrådgivning är 
en prioriterad del av AMM:s verksamhet. En 
betydande del av arbetstiden för de olika pro-
fessionerna på kliniken ägnas åt olika former 
av rådgivning, konsultation eller handledning. 
Våra yrkeshygieniker registrerar till exempel 
varje år flera hundra rådgivningssamtal från 
bland annat arbetsmiljöingenjörer, medarbeta-
re på miljökontor och privatpersoner.

Specialistsjuksköterska tar emot samtal med 
frågeställningar om arbetsmiljöns eller yttre 
miljöns påverkan på hälsan, eller för att höra 
sig för om kliniken kan vara rätt instans för 
en utredning. Det går även att ställa frågor via 
e-post. Frågorna är ofta komplexa och kräver 
tvärprofessionella bedömningar, litteratursök-
ningar och kunskap om lagstiftning. 

Tabell 9 Antalet remisser per remissinstans från  

Södermanlands län under 2018 och 2019.

Södermanlands län 2018 2019

FHV/Privatläkare 21 16

Sjukhuskliniker 6 7

Primärvård 5 4

Egen vårdbegäran 3 2

Försäkringsbolag 1 0

Summa 39 29
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Den största gruppen som vänder sig till AMM 
med frågor är förvärvsarbetande gravida som 
har frågor kring exponeringar i arbetsmil-
jön, där arbetsgivarna inte genomfört någon 
riskbedömning. Frågorna handlar ofta om 
luft som exempelvis kan innehålla kemikalier, 
damm eller avgaser. En annan återkommande 
fråga handlar om hur buller påverkar fostret. 
Flertalet har fått rekommendationen från sin 
barnmorska eller specialistmödravården att 
kontakta AMM. 

Analyslaboratoriet
Fördelningen av andelen analyserade prov från 
Sörmland ligger på en liknande nivå jämfört 
med 2018, se figur 8. En viktig och omfatta-
de del är rådgivning i samband med riskbe-
dömningar, yrkeshygieniska mätningar samt 
möjliga exponerningsmarkörer i biologiska 
prov.

Instrumentpoolen

Under 2019 har Instrumentpoolen tagit emot 
och levererat 26 beställningar till kunder i 
Södermanlands län.

Miljömedicin
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö har flera pre-
ciseringar som rör människors exponering för 
kemiska ämnen. För att minska barns expone-
ring av kemikalier har vi under 2019 arbetat 
med följande: 

1. Information och råd till gravida och 
småbarnsföräldrar om barns exponering 
av kemikalier. Råden sprids nationellt via 
1177 Vårdguiden och materialet används i 
Sörmland. 

2. I ett doktorandprojekt undersöks före-
komster av hormonstörande kemikalier 
i barns förskolemiljöer och hemmiljöer, 
genom provtagning av damm, luft, vatten, 
handavstryk och urin. Resultaten är under 
bearbetning. 

Vi gör riskbedömningar gällande hälsoeffekter 
för personer som vistas eller arbetar på föro-
renade områden. Fokus ligger på människors 
hälsa, vilket kan skilja sig från andra riskbe-
dömningar där utgångspunkten kan vara mar-
ken i sig. Under året har vi gjort en riskbedöm-
ning och en komplettering till ärendet.

1. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad 
mark vid Glödlampan 15, Nyköpings 
kommun. Mannerling A-C, Petterson 
C, Alvinzi L, Månsson J. Diarienummer 
19RS1777. 

2. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad 
mark vid Glödlampan 15, Nyköpings 
kommun. 
Komplettering av tidigare bedömning 
Diarienummer 19RS1777-2 

Se utdrag nedan från bedömningen:

Arbets- och miljömedicin kontaktades av Ny-
köpings kommun i november 2018 angående 
eventuella hälsorisker relaterade till förorenad 
mark på området Glödlampan 15 i Nyköping. 
Miljötekniska markundersökningar visade på 
förhöjda halter av bly, kvicksilver och PAH-H i 
ytliga provtagningspunkter. Syftet med en mil-
jömedicinsk bedömning är att undersöka om 
det finns risk för människors hälsa att vistas 
på området. Denna riskbedömning tar hänsyn 
till dagens användning av området och i dag 
finns Kunskapsskolan med skolverksamhet för 
elever i årskurs 4-9. Eftersom det är barn som 
vistas dagligen på området, klassas marken som 
känslig markanvändning (KM) och halterna 
jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig mark. 

Riskbedömningen utgår ifrån resultaten från 
de föroreningar som påträffats i ytlig jord. Bly, 
kvicksilver och PAH-H har påträffats i ytlig 
jord i halter över KM. Dessa ämnen kan orsa-
ka negativa hälsoeffekter redan vid låga nivåer 
och det finns en risk att exponering under 
längre tid kan påverka hälsan. Beräkningarna 
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som gjorts i denna riskbedömning har utförts 
på max- och medelvärden i ytlig jord. Resul-
tatet innebär att bly, kvicksilver samt PAH-H 
är över KM när skydd av hälsa och intag via 
växter och jord beaktas.

Regionala 
forskningsprojekt
Kliniken får sedan 2015 medel från Sörmland 
för att studera barns exponering för kemika-
lier i inomhusmiljöer. Det uttalade syftet med 
studierna är att minska barns exponering för 
farliga kemikalier. Det insamlade materialet 
kommer att användas i en doktorsavhandling 
om ett par år.

Kliniken har forskningsprojekt som engagerar 
flera av DUST-länen samtidigt. Ett av dessa 
projekt är det där man undersöker exponering-
en av trikloramin, kloroform och endotoxiner 
bland anställda på äventyrsbad. Äventyrsbad i 
Sörmland deltar i studien genom att expone-
ringsmätningar sker på plats och att anställda 
ställer upp för provtagning. Ett annat exempel 
är de forskningsprojekt som handlar om att 
lära sig mer om vibrationsskador som uppstått 
efter exponering för hand-armvibrationer. 
I studierna ingår patienter från Sörmland. 
Ytterligare ett exempel är projektet där man 
undersöker mangan i svetsrök – dess väg in i 
svetsares hjärnor och psykomotoriska och kog-
nitiva effekter. Företag från Sörmland deltar i 
studien genom att ställa upp med personal och 
att exponeringsmätningar sker på plats.
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Bilaga 2: Västmanlands län

Patientutredningar
Under året tog kliniken emot 26 remisser från 
Västmanland. Från företagshälsovård/privat-
läkare kom 16 remisser, från sjukhuskliniker 
3 stycken och från primärvården 4 stycken. 
Egen vårdbegäran användes av 4 patienter. Att 
öka kunskapen om AMM:s verksamhet hos 
primärvårdens personal i de fyra regionerna är 
ett prioriterat område för kliniken de närmaste 
åren.

Rådgivning

Hög tillgänglighet för specialistrådgivning är 
en prioriterad del av AMM:s verksamhet. En 
betydande del av arbetstiden för de olika pro-
fessionerna på kliniken ägnas åt olika former 
av rådgivning, konsultation eller handledning. 
Våra yrkeshygieniker registrerar till exempel 
varje år flera hundra rådgivningssamtal från 
bland annat arbetsmiljöingenjörer, medarbeta-
re på miljökontor och privatpersoner.

Specialistsjuksköterska tar emot samtal med 
frågeställningar om arbetsmiljöns eller yttre 

miljöns påverkan på hälsan, eller för att höra 
sig för om kliniken kan vara rätt instans för 
en utredning. Det går även att ställa frågor via 
e-post. Frågorna är ofta komplexa och kräver 
tvärprofessionella bedömningar, litteratursök-
ningar och kunskap om lagstiftning. 

Den största gruppen som vänder sig till AMM 
med frågor är förvärvsarbetande gravida som 
har frågor kring exponeringar i arbetsmiljön, 
där arbetsgivarna inte genomfört någon riskbe-
dömning. Frågorna handlar ofta om luft som 
exempelvis kan innehålla kemikalier, damm eller 

Tabell 10. Antalet remisser per remissinstans från  

Västmanlands län under 2018 och 2019.

Västmanland 2018 2019

FHV/Privatläkare 12 16

Sjukhuskliniker 5 3

Primärvård 3 3

Egen vårdbegäran 1 4

Summa 21 26
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Figur 9. Fördelning i procent av andelen analyserade prov från Västmanlands län, 2015-2019.
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avgaser. En annan återkommande fråga handlar 
om hur buller påverkar fostret. Flertalet har fått 
rekommendationen från sin barnmorska eller 
specialistmödravården att kontakta AMM. 

Analyslaboratoriet
Fördelningen av andelen analyserade prov från 
Region Västmanland visar att andelen prover 
ökat sedan föregående år, se figur 9. Andelen 
analyserade prover från Region Västmanland 
har legat mellan 4 och 6 procent de senas-
te fem åren. En viktig och omfattade del är 
rådgivning i samband med riskbedömningar, 
yrkeshygieniska mätningar samt möjliga expo-
nerningsmarkörer i biologiska prov. 

Instrumentpoolen

Under 2019 har Instrumentpoolen tagit emot 
och levererat 31 beställningar till kunder i 
Västmanlands län.

Miljömedicin
Den regionala miljöhälsorapporten Miljö och 
hälsa 2018 ger en aktuell bild av miljöexpo-
neringar och hälsa för vuxna samt utgör ett 
viktigt regionalt underlag i arbetet för en god 
och jämlik folkhälsa. Vi har redovisat miljöhäl-
sorapporten för miljöchefer i Västmanland.

Med Örebroenkäten används människors 
upplevelser av sin hälsa samt den inomhus-
miljö de vistas i som indikatorer för brister i 
inomhusmiljön. Under året har en kontorsen-
kät genomförts.

Regionala 
forskningsprojekt
Ett av de större forskningsprojekten, som nu 
befinner sig i sin slutfas, är det där doktorand 
Maria Klasson är engagerad. Projektet un-
dersöker hur kobolt i hårdmetalltillverkning 
exponerar hud och luftvägar och om kobolt 
ger upphov till inflammation. I studien ingår 
industrier och dess personal från Västmanland. 

Kliniken har forskningsprojekt som enga-
gerar flera av DUST-länen samtidigt. Ett 
av dessa projekt är det där man undersöker 
exponeringen av trikloramin, kloroform och 
endotoxiner bland anställda på äventyrsbad. 
Äventyrsbad i Västmanland deltar i studien 
genom att exponeringsmätningar sker på plats 
och att anställda ställer upp för provtagning. 
Ett annat exempel är de forskningsprojekt 
som handlar om att lära sig mer om vibra-
tionsskador som uppstått efter exponering för 
hand-armvibrationer. I studierna ingår patien-
ter från Västmanland. 
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Bilaga 3: Värmlands län

Patientutredningar
Under året tog kliniken emot 33 remisser från 
Värmland. Från företagshälsovård/privatlä-
kare kom 15 remisser, från sjukhuskliniker 
7 stycken och från primärvården 6 stycken. 
Egen vårdbegäran användes av 5 patienter. 
Siffrorna ligger i nivå med föregående år. Att 
öka kunskapen om AMM:s verksamhet hos 
primärvårdens personal i de fyra regionerna är 
ett prioriterat område för kliniken de närmaste 
åren.

Rådgivning

Hög tillgänglighet för specialistrådgivning är 
en prioriterad del av AMM:s verksamhet. En 
betydande del av arbetstiden för de olika pro-
fessionerna på kliniken ägnas åt olika former 
av rådgivning, konsultation eller handledning. 
Våra yrkeshygieniker registrerar till exempel 
varje år flera hundra rådgivningssamtal från 
bland annat arbetsmiljöingenjörer, medarbeta-
re på miljökontor och privatpersoner.

Specialistsjuksköterska tar emot samtal med 
frågeställningar om arbetsmiljöns eller yttre 
miljöns påverkan på hälsan, eller för att höra 
sig för om kliniken kan vara rätt instans för 

en utredning. Det går även att ställa frågor via 
e-post. Frågorna är ofta komplexa och kräver 
tvärprofessionella bedömningar, litteratursök-
ningar och kunskap om lagstiftning. 

Den största gruppen som vänder sig till AMM 
med frågor är förvärvsarbetande gravida som 
har frågor kring exponeringar i arbetsmiljön, 
där arbetsgivarna inte genomfört någon riskbe-
dömning. Frågorna handlar ofta om luft som 
exempelvis kan innehålla kemikalier, damm eller 
avgaser. En annan återkommande fråga handlar 
om hur buller påverkar fostret. Flertalet har fått 
rekommendationen från sin barnmorska eller 
specialistmödravården att kontakta AMM. 

Tabell 11. Antalet remisser per remissinstans från  

Värmlands län under 2018 och 2019.

Värmland 2018 2019

FHV/Privatläkare 19 15

Sjukhuskliniker 3 7

Primärvård 5 6

Egen vårdbegäran 7 5

Summa 34 33
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Figur 10. Fördelning i procent av andelen analyserade prov från Värmlands län, 2015-2019.
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Analyslaboratoriet
Fördelningen av andelen analyserade prov 
från Värmland har ökat något de senaste åren, 
se figur 10. En viktig och omfattade del är 
rådgivning i samband med riskbedömningar, 
yrkeshygieniska mätningar samt möjliga expo-
nerningsmarkörer i biologiska prov.

Instrumentpoolen

Under 2019 har Instrumentpoolen tagit emot 
och levererat 73 beställningar till kunder i 
Värmlands län.

Miljömedicin
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö har flera pre-
ciseringar som rör människors exponering för 
kemiska ämnen. För att minska barns expone-
ring av kemikalier har vi under 2019 arbetat 
med följande: 

1. Information och råd till gravida och 
småbarnsföräldrar om barns exponering 
av kemikalier. Råden sprids nationellt via 
1177 Vårdguiden och materialet används i 
Värmlands län. 

2. Vi har påbörjat ett samarbete med neona-
talavdelningen vid centralsjukhuset i Karl-
stad för att minska kemikalieexponeringen 
på avdelningen. Vi har tidigare kartlagt 
möjlig kemikalieexponering för spädbarn 
vid neonatalavdelningen vid universitets-
sjukhuset i Örebro. Denna rapport ligger 
till grund för det påbörjade arbetet och en 
föreläsning har genomförts till medarbeta-
re på neonatalavdelningen.

3. Vi har haft en föreläsning på Karlstad uni-
versitet om kommunikation och kemikalier. 

Vi gör även riskbedömningar gällande hälso-
effekter för personer som vistas eller arbetar på 
förorenade områden. Fokus ligger på människors 
hälsa, vilket kan skilja sig från andra riskbedöm-
ningar där utgångspunkten kan vara marken i 
sig. Under året har vi gjort två riskbedömningar.

1. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad 
mark vid Sandåsgatan/Bläckhornsgatan, 
Bäckhammar, Kristinehamns kommun. 
Mannerling A-C, Petterson C, Alvinzi L, 
Månsson J. Diarienummer 19RS1622-1.

2. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad 
mark vid Rävgården, Svanskog, Säffle 
kommun. Mannerling A-C, Månsson J, 
Pettersson C, Alvinzi L. Diarienummer 
19RS1029. 

Se utdrag nedan från bedömningen:

Arbets- och miljömedicin kontaktades av 
Säffle kommuns miljö- och hälsoskyddsin-
spektör i december 2018 angående eventuella 
hälsorisker relaterade till förorenad mark på 
området Rävgården, Svanskog, i Säffle kom-
mun. På området har man tidigare bedrivit en 
pälsdjursfarm med rävar och minkar mellan 
år 1929 och 1970. I dag är det ett bostads-
område och inom området finns även en 
förskola. Miljötekniska markundersökningar 
har genomförts av SWECO Environment AB. 
Prover är tagna på olika delar av området och 
de visar på förhöjda halter av zink, summa 
DDT, DDD och DDE samt PAH-M och 
PAH-H i ytlig jord och halterna överskrider 
generella riktvärden för känslig markanvänd-
ning (KM). Syftet med en miljömedicinsk 
utredning är att bedöma om det finns risk för 
människors hälsa att vistas på området och att 
ge rekommendationer till boende och förskola. 
Sammanfattningsvis kan föroreningarna ge en 
betydande exponering för både barn och vuxna 
och halterna bör reduceras.

Den regionala miljöhälsorapporten Miljö och 
hälsa 2018 ger en aktuell bild av miljöexpo-
neringar och hälsa för vuxna samt utgör ett 
viktigt regionalt underlag i arbetet för en god 
och jämlik folkhälsa. Vi har redovisat miljö-
hälsorapporten i Karlstad där Miljösamverkan 
Värmland var arrangör. även Folkhälsomyndig-
heten och Naturvårdsverket deltog. 

Med Örebroenkäten undersöks människors 



35

upplevelser av sin hälsa samt den inomhus-
miljö de vistas i. Resultaten används som 
indikatorer för brister i inomhusmiljön. Under 
året har två kontorsenkäter och en vårdenkät 
genomförts.

Regionala 
forskningsprojekt
I Värmland bedrivs ett doktorandprojekt i 
form av en riskanalys av ett gammalt såg-
verksområde kontaminerat med dioxiner och 
om dessa kontaminerade jordar är en källa 
till human exponering. Projektet genomförs i 
samarbete med Arvika kommun och Örebro 
universitet.

Kliniken har forskningsprojekt som engagerar 
flera av DUST-länen samtidigt. Ett exempel är 
de forskningsprojekt som handlar om att lära 
sig mer om vibrationsskador som uppstått efter 
exponering för hand-armvibrationer. I studi-
erna ingår patienter från Värmland. Ett annat 
exempel är projektet ”Har kvinnor som arbetar 
skift en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom?” 
som nyligen avslutats.
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Bilaga 4: Örebro län

Patientutredningar
Under året tog kliniken emot 82 remisser från 
Region Örebro Län. Från Företagshälsovård/
privatläkare kom 40 remisser, från sjukhus-
kliniker 23 stycken och från primärvården 
11 stycken. Egen vårdbegäran användes av 8 
patienter. Det totala antalet remisser är något 
mindre än föregående år, vi ser en minsk-
ning med remisser från primärvården. Att 
öka kunskapen om AMM:s verksamhet hos 
primärvårdens personal i de fyra regionerna är 
ett prioriterat område för kliniken de närmaste 
åren.

Rådgivning

Hög tillgänglighet för specialistrådgivning är 
en prioriterad del av AMM:s verksamhet. En 
betydande del av arbetstiden för de olika pro-
fessionerna på kliniken ägnas åt olika former 
av rådgivning, konsultation eller handledning. 
Våra yrkeshygieniker registrerar till exempel 
varje år flera hundra rådgivningssamtal från 
bland annat arbetsmiljöingenjörer, medarbeta-
re på miljökontor och privatpersoner.

Specialistsjuksköterska tar emot samtal med 
frågeställningar om arbetsmiljöns eller yttre 
miljöns påverkan på hälsan, eller för att höra 
sig för om kliniken kan vara rätt instans för 
en utredning. Det går även att ställa frågor via 
e-post. Frågorna är ofta komplexa och kräver 
tvärprofessionella bedömningar, litteratursök-
ningar och kunskap om lagstiftning. 

Tabell 12. Antalet remisser per remissinstans från  

Örebro län under 2018 och 2019.

Örebro län 2018 2019

FHV/Privatläkare 50 40

Sjukhuskliniker 17 23

Primärvård 22 11

Egen vårdbegäran 14 8

Tandvården 1 0

Summa 104 82
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Figur 11. Fördelning i procent av andelen analyserade prov från Örebro län, 2015-2019.

Örebro län, andel prov (procent)
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Den största gruppen som vänder sig till AMM 
med frågor är förvärvsarbetande gravida som 
har frågor kring exponeringar i arbetsmiljön, 
där arbetsgivarna inte genomfört någon riskbe-
dömning. Frågorna handlar ofta om luft som 
exempelvis kan innehålla kemikalier, damm eller 
avgaser. En annan återkommande fråga handlar 
om hur buller påverkar fostret. Flertalet har fått 
rekommendationen från sin barnmorska eller 
specialistmödravården att kontakta AMM. 

Analyslaboratoriet

Fördelningen av andelen analyserade prov från 
Region Örebro län visar på en ökning jämfört 
med 2018, se figur 11. Andelen analyserade 
prover har under de senaste tio åren varierat 
mellan 8 och 17 procent. Variationen i antal 
analyserade prov beror främst på vilka forsk-
ningsprojekt som varit aktiva under dessa år. 
En viktig och omfattade del är rådgivning i 
samband med riskbedömningar, yrkeshygienis-
ka mätningar samt möjliga exponerningsmar-
körer i biologiska prov.

Instrumentpoolen

Under 2019 har Instrumentpoolen tagit emot 
och levererat 441 beställningar till kunder i 
Örebro län.

Miljömedicin
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö har flera pre-
ciseringar som rör människors exponering för 
kemiska ämnen. För att minska barns expone-
ring av kemikalier har vi under 2019 arbetat 
med följande: 

1. Information och råd till gravida och 
småbarnsföräldrar om barns exponering 
av kemikalier. Råden sprids nationellt via 
1177 Vårdguiden och materialet används i 
Örebro län. I arbetet så utbildas kontinu-
erligt personal inom barnavårdscentraler 
och barnmorskemottagningar om kemi-
kalier. Vi har även föreläst och informerat 

om kemikalier på Baronbackarnas familje-
central i Örebro samt Askersunds familje-
central. 

2. Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 
6 till 19 år och har tagit fram ett infor-
mationsmaterial om kemikalier som har 
använts när vi besökt skolklasser. Under 
2019 besöktes sju klasser på mellanstadiet, 
en på högstadiet och två på gymnasiet i 
Örebro. 

3. Vi har även inlett ett samarbete med Tek-
niska kvarnen i Örebro genom den inter-
aktiva utställningen Kretsloppslandet som 
erbjuder lektioner inom global och lokal 
hållbar utveckling. för Örebro kommuns 
elever från förskoleklass till gymnasiesko-
la. Miljömedicin deltar i nuläget genom 
att filmer om luftföroreningar, buller och 
klimatförändringar, som vi producerat, vi-
sas samt att informationsmaterial om hur 
man kan minska kemikalieexponeringen 
delas ut till skolklasser och besökande. 

4. Sammanställt information till Nationel-
la Substitutionsgruppen (NSG) om hur 
miljömedicin arbetar med information om 
kemikalier till barn och unga. 
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Vi gör även riskbedömningar gällande hälso-
effekter för personer som vistas eller arbetar 
på förorenade områden. Fokus ligger på 
människors hälsa, vilket kan skilja sig från an-
dra riskbedömningar där utgångspunkten kan 
vara marken i sig. Under 2019 har vi gjort fyra 
riskbedömningar och ett förtydligande.

1. Miljömedicinsk bedömning: Rödfyr i 
parkmark, Örebro kommun. Mannerling 
A-C, Hagström K, Petterson C, Alvinzi L, 
Nilsson T. Diarienummer 19RS5411.

2. Miljömedicinsk bedömning: Miljömedi-
cinskt förtydligande gällande rödfyr i park-
mark Örebro. Mannerling A-C, Petterson 
C, Nilsson T, Månsson J, Hagström K. 
Diarienummer 19RS5411-2.

3. Miljömedicinsk bedömning: Förorenad 
mark vid Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg. 
Pettersson C, Mannerling A-C, Månsson 
J. Diarienummer 19RS694-1.

4. Miljömedicinskt yttrande: Förorenad 
mark på fastigheten Skogsbrynet 8 i Kopp-
arberg. Ljusnarsberg, Örebro. Petterson 
C, Mannerling A-C. Diarienummer 
18RS9604.

5. Miljömedicinsk bedömning: Mätningar av 
porluft och inomhusmätningar vid Slussen 
3, Örebro kommun. Hagström K. Diarie-
nummer 19RS7363 

Se utdrag nedan från bedömningen Rödfyr i 
parkmark:

Arbets- och miljömedicin kontaktades av 
parkenheten vid Tekniska förvaltningen 
på Örebro kommun i juni 2019 angående 
eventuella hälsorisker relaterade till rödfyr 
som förekommer på parkmark i Örebro stad. 
Prov är tagna av Structor Miljöteknik AB på 
fyra olika parkmarker och de påvisar förhöjda 
halter av arsenik. Syftet med den miljömedi-
cinska utredningen är att bedöma om det finns 
hälsorisker för barn att vistas på parkområden 
med rödfyr, samt ge vår åsikt angående rekom-
mendationer av rödfyr som skiljer sig åt mellan 

den vägledning som Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har tagit fram och Naturvårdsverkets 
rapport 5859. 

Naturvårdsverkets riktvärde för arsenik vid 
känslig markanvändning (KM) är 10 mg/kg 
TS och vid mindre känslig markanvändning 
(MKM) är 25 mg/kg TS. Parkerna där rödfyr 
påträffats kan komma att användas dagligen 
av boende i närområdet därför anses markan-
vändningen som känslig och resultaten från 
markprovtagningen jämförs med riktvärdet 
för KM. I områden som klassas som KM är 
det också tänkt att ha ett långsiktigt perspektiv 
där man ska skydda även framtida användare 
oavsett markens användningsområde. 

Luftföroreningar är ett stort miljöhälsopro-
blem som är kopplade till flera olika hälso-
effekter. Miljömedicin har utfört mätningar av 
luftföroreningar på två förskolor i Karlskoga. 
Mätningar är gjorda på förskolan Pärlan som 
ligger cirka 50 meter från en hårt trafikerad väg, 
E18 i Karlskoga, och på referensförskolan Lär-
kan som är belägen cirka 1,7 km från E18 med 
endast lite lokal trafik. Ta del av rapporten:

Mannerling A-C, Pettersson C. (2019) Luftmät-
ningar vid två förskolor i Karlskoga. Arbets- och 
miljömedicin. Region Örebro län, Arbets- och 
miljömedicin. Diarienummer: 19RS9900-1.

Trafikbuller är den miljöstörning som påverkar 
flest människor i dag. Förutom störningar av 
olika slag orsakar buller från framförallt vägtrafi-
ken ökade risker för bland annat hjärt-kärlsjuk-
dom. Miljömedicin har tillsammans med Örebro 
kommun utvärderat effekter av bulleråtgärder i 
ett bostadsområde i Örebro utsatt för stora väg-
trafikflöden och relativt höga hastigheter. Under 
våren 2019 avslutades projektet med en rapport. 
Resultaten visar att bullerreducerande asfalt och 
sänkning av hastigheten gav bättre ljudmiljö 
med lägre bullernivåer och betydligt färre av de 
boende angav bullerstörningar jämfört med situa-
tionen före bulleråtgärderna. Ta del av rapporten:

Gidlöf Gunnarsson A, Riihinen J. (2019). Effek-
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ter av vägtrafikbuller före och efter anläggning av 
bullerreducerande asfalt och hastighetssänkning i 
Örebro. Region Örebro län, Arbets- och miljö-
medicin. Diarienummer: 19RS2750-1.

Att ge barn tillgång till stimulerande lekmiljöer 
är en av de viktigaste investeringarna ett sam-
hälle kan göra. Genom leken utvecklar barnen 
både fysiska samt sociala och mentala färdighe-
ter. Vi har haft en workshop i samarbete med 
Örebro kommun om barnvänliga städer och 
om barnperspektivet i stadsplanering. Vi har 
även bjudit in till en öppen föreläsning - Barns 
lek och vuxnas rädsla med Tim Gill, som är en 
av Storbritanniens ledande tänkare kring barns 
utveckling i nutiden.

Med Örebroenkäten används människors upp-
levelser av sin hälsa samt den inomhusmiljö de 
vistas i som indikatorer för brister i inomhus-
miljön. Under året har en skolenkät och en 
basenkät genomförts.

I samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län 
medverkar AMM i det regionala miljöövervak-
ningsprogrammet Undersökningar i grundvat-
tenförekomster. En del av programmet utgörs 
av provtagning av vatten från 20 olika brunnar 
per år, under en 6-årscykel, för att sedan starta 
om med brunnarna från det första året, så kall-
lade omdrevsstationer. AMM utför analyser av 
metaller samt medverkar i rapportskrivandet. 

Regionala 
forskningsprojekt
AMM har tillsammans med Örebro universitet 
flera stora projekt som handlar om exponering 
för partiklar och kvarts i gjuteri- och industri-
miljö och dess effekter på inflammation och 
hjärt-kärlsjukdom. Dessa projekt genomförs 
bland annat på gjuterier i Örebro län.

Ett forskningsprojekt, som drivs av AMM, 
genomförs i Örebro. Det handlar om frisörsa-
longers luftkvalitet och dess kopplingar till fri-
sörernas självrapporterade hälsobesvär. Under 
2019 har resultaten börjat sammanställas.

AMM och Örebro kommun påbörjade under 
2016 ett projekt för att utvärdera effekter av 
bulleråtgärder i ett bostadsområde i Örebro. 
Området är utsatt för stora trafikflöden och 
relativt höga hastigheter. Syftet med under-
sökningen är att kartlägga förekomst och 
omfattning av hälsoeffekter av vägtrafikbuller 
(störning, sömn och välbefinnande) samt 
förändring av ljudförhållanden före och efter 
beläggning med bullerreducerande asfalt och 
sänkning av hastigheten. Projektet avslutades 
under 2019.

I Sverige finns ett stort hästintresse och många 
går på ridskolor. Under året startade ett nytt 
projekt som syftar till att undersöka damm- 
och kvartsexponeringen hos ryttare och ridin-
struktörer.

Kliniken har forskningsprojekt som engagerar 
flera av DUST-länen samtidigt. Ett av dessa 
forskningsprojekt är det där man undersöker 
exponeringen av trikloramin, kloroform och 
endotoxiner bland anställda på äventyrsbad. 
Äventyrsbad i Örebro län deltar i studien 
genom att exponeringsmätningar kommer ske 
på plats och att anställda ställer upp för prov-
tagning. Ett annat exempel är de forsknings-
projekt som handlar om att lära sig mer om 
vibrationsskador som uppstått efter exponering 
för hand-armvibrationer. I studierna ingår 
patienter från Örebro län. 
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Projektnamn eller projektfokus Kontaktpersoner Anslagsgivare Kommentar

1) Kvarts- och partikelexponering i järngjuterier – 

mekanismer och påverkan på inflammations- och 

koagulationsmarkörer för luftvägspåverkan och 

hjärt-kärlsjuklighet

Lena Andersson FORTE Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

2) Kan skillnader i immunförsvaret förklara och förutse 

varför vissa individer utvecklar inflammatoriska kompli-

kationer? Koboltexponering i hårdmetallindustri

Lena Andersson KK-stiftelsen Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

3) Robotassisterad luftprovtagning av partiklar för 

förbättrad riskbedömning i industriella miljöer

Lena Andersson KK-stiftelsen Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

4) Från partikelexponering till hjärtkärlsjukdom i gjute-

riarbetare – immunometabolismens roll i kvarts-induce-

rad inflammation

Lena Andersson KK-stiftelsen Projektet pågår 

Datainsamling 

pågår

5) Mangan i svetsrök – dess väg in i svetsares hjärnor 

och psykomotoriska och kognitiva effekter

Bernt Bergström FORTE Rekrytering

6) Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare Louise Fornander AFA Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

7) Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgär-

der (bullerreducerande asfalt och hastighetssänkning)

Anita Gidlöf Gunnarsson Örebro kommun Projektet avslutat 

2019. Rapport 

våren 2019

8) Exponering för PAH och närbesläktade föreningar 

vid arbete med exempelvis kreosotförorenade jordmas-

sor, i koksverk, asfaltläggning och sotning

Jessika Hagberg Region Örebro läns 

forskningskommitté

Analyser pågår i 

första delprojektet

9) Exponering för PAH vid arbete med kreosotimpreg-

nerade slipers

Jessika Hagberg 

Håkan Westberg

Region Örebro läns 

forskningskommitté

Projektet pågår  

Skrivfas

10) Spädbarns exponering för miljögifter Jessika Hagberg Naturvårdsverket Projektet pågår 

Analyser pågår

11) Barns exponering för kemikalier Jessika Hagberg  

Katja Hagström 

Ylva Sjöström

Region Sörmland Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

12) Är kontaminerade jordar en källa till human 

exponering för dioxiner – en fallstudie av ett gammalt 

sågverksområde

Jessika Hagberg Örebro universitet,  

Arvika kommun, 

Arbets- och miljö-

medicin  

Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

Bilaga 5: Forskningsprojekt
Tabellen visar merparten av klinikens projekt som pågår och/eller förväntas producera rapporter/artiklar.
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Projektnamn eller fokus Kontaktperson Anslaggivare Kommentar

13) Inomhusmiljö och kemiska emissioner i lågener-

gibyggnader

Jessika Hagberg AMM, 

HBF, 

Örebro universitet 

Avslutande skrivfas

14) Bromerade dioxiner – är de ett miljöhot? Jessika Hagberg Örebro universitet Avslutande skrivfas

15) Psykologisk behandling av doftkänslighet Patrik Hennings Region Örebro län Projektet pågår

16) Exponering och upptag av kobolt Maria Klasson 

Håkan Westberg

Örebro universitet Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

17) Damm- och kvartsexponering för ryttare och 

ridinstruktörer

Ann-Christine 

Mannerling

AMM Planering och 

förberedelse

18) Luftkvalitet i frisörsalonger Niklas Ricklund AMM Projektet pågår

19) Hantering av hot och våld i psykiatrisk slutenvård. 

Etik, bemötande och säkerhet.

Lars-Erik Varg FORTE Projektet pågår

20) Hantering av hot och våld inom tvångsvården av 

unga. Etik, bemötande och säkerhet.

Lars-Erik Varg Statens Institutions-

styrelse

Projektet pågår

21) Exponering för trikloramin, kloroform och endo-

toxiner bland anställda på äventyrsbad

Jessica Westerlund ALF-medel, 

Region Örebro läns 

Forskningskommitté

Projektet pågår

22) Förenklade exponeringsbedömningar av vibratio-

ner – ett viktigt verktyg i det systemiska arbetsmiljö-

arbetet?

Jessica Westerlund AFA Projektet pågår

23) Kvarts och inflammatoriska sjukdomar Per Vihlborg AMM Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

24) Nervfunktionsnedsättning vid akut vibrationsex-

ponering

Per Vihlborg AMM Planering och 

förberedelse

25) Metaboliter vid vibrationsexponering Per Vihlborg ALF-medel Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

26) Prediktorer för vibrationsskador: Undersökning av 

tidiga tecken på vibrationsskador

Per Vihlborg Region Örebro läns 

Forskningskommitté

Projektet pågår 

Datainsamling 

avslutad

27) Kärlskador i händer vid vibrationsexponering Per Vihlborg Region Örebro läns 

Forskningskommitté

Uppstartsfas
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Bilaga 6: Publicerade originalarbeten

Publicerade originalarbeten
Westberg H, Hedbrant A, Persson A, Bryngelsson IL, Johansson A, Ericsson A, Sjögren B, 
Stockfelt L, Särndahl E, Andersson L. Inflammatory and coagulatory markers and exposure to 
different size fractions of particle mass, number and surface area air concentrations in Swedish iron 
foundries, in particular respirable quartz. Int Arch Occup Environ Health 2019 Nov;92(8):1087-
1098. doi: 10.1007/s00420-019-01446-z.

Andersson L, Bryngelsson IL, Hedbrant A, Persson A, Johansson A, Ericsson A, Lindell I, 
Stockfelt L, Särndahl E, Westberg H. Respiratory health and inflammatory markers - Exposure to 
respirable dust and quartz and chemical binders in Swedish iron foundries. PLoS One. 2019 Nov 
1;14(11):e0224668. doi: 10.1371/journal.pone.0224668. eCollection 2019.

Graff P, Bryngelsson IL, Fredriksson M, Flodin U. Adult onset asthma in non-allergic women 
working in dampness damaged buildings: a retrospective cohort study. Am J Ind Med. 2019 
Apr;62(4):357-363. doi: 10.1002/ajim.22952.

Ragnarsson O, Olsson RS, Papakokkinou E, Chantzichristos D, Dahlqvist P, Segerstedt E, Olsson 
T, Petersson M, Berinder K, Bensing S, Höybye C, Edén-Engström B, Burman P, Bonelli L, Follin 
C, Petranek D, Erfurth EM, Wahlberg J, Ekman B, Åkerman A-K, Schwarcs E, Bryngelsson I-B, 
Johannsson G. Overall and disease-specific mortality in patients with Cushing's disease: a Swedish 
nationwide study. J Clin Endocrinol Metab 2019 Jun 1;104(6):2375-2384. doi: 10.1210/jc.2018-
02524.

Ragnarsson O, Olsson DS, Chantzichristos D, Papakokkinou E, Dahlqvist P, Segerstedt E, Olsson 
T, Petersson M, Berinder K, Bensing S, Höybye C, Edén Engström B, Burman P, Bonelli L, Follin 
C, Petranek D, Erfurth EM, Wahlberg J, Ekman B, Åkerman AK, Schwarcz E, Bryngelsson IL, 
Johannsson G. The incidence of Cushing's disease: a nationwide Swedish study. Pituitary. 2019 
Apr;22(2):179-186. doi: 10.1007/s11102-019-00951-1.

Ljunggren SA, Karlsson H, Ståhlbom B, Krapi B, Fornander L, Karlsson LE, Bergström 
B, Nordenberg E, Ervik TK, Graff P. Biomonitoring of Metal Exposure During Additive 
Manufacturing (3D Printing). Saf Health Work 2019 Dec;10(4):518-526. doi: 10.1016/j.
shaw.2019.07.006

Mowitz M, Fornander L, Hosseiny S, Ryberg K, Bruze M. Patch Testing with Isobornyl Acrylate 
in 16 Swedish Patients with Contact Dermatitis from Glucose Sensors and/or Insulin Pumps. Acta 
Derm Venereol 2019 Dec 1;99(13):1286-1287. doi: 10.2340/00015555-3256.

Gunnarsson LG, Bodin L. Occupational Exposures and Neurodegenerative Diseases-A Systematic 
Literature Review and Meta-Analyses. Int J Environ Res Public Health 2019 Jan 26; 16(3). doi: 
10.3390/ijerph16030337

Persson J, Wang T, Hagberg J. Temporal Trends of Decabromodiphenyl Ether and Emerging 
Brominated Flame Retardants in Dust, Air and Window Surfaces of Newly Built Low-Energy 
Preschools. Indoor Air 2019 Mar;29(2):263-275. doi: 10.1111/ina.12528.
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Christia C, Poma G, Harrad S, de Wit CA, Sjöström Y, Leonards P, Lamoree M, Covaci A. 
Occurrence of legacy and alternative plasticizers in indoor dust from various EU countries and im-
plications for human exposure via dust ingestion and dermal absorption. Environmental Research. 
2019 April;171:204-212. doi: 10.1016/j.envres.2018.11.034.

Landberg HE, Hedmer M, Westberg H, Tinnerberg H. Evaluating the Risk Assessment Approach 
of the REACH Legislation: A Case Study, Ann Work Expo Health. 2019 Jan 7;63(1):68-76. doi: 
10.1093/annweh/wxy090.

Westerlund J, Bryngelsson IL, Löfstedt H, Eriksson K, Westberg H, Graff P. Occupational 
exposure to trichloramine and trihalomethanes: adverse health effects among personnel in habi-
litation and rehabilitation swimming pools. J Occup Environ Hyg. 2019 Jan; 16(1):78-88. doi: 
10.1080/15459624.2018.1536825.

Publicerade konferensproceedings
Gidlöf-Gunnarsson A. (2019). The effects of noise reducing pavement and speed reduction on 
noise responses. In: Proceedings of InterNoise 2019, Madrid, Spain, June 16-19, 2019. 

Publicerade rapporter
Ricklund N. Mätning av vibrationsexponering under motionscykling. Projektarbete inom Mät-
utbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön, höstterminen 2019. Diarienummer 
19RS9985.

Bryngelsson I-L, Norman K, Persson C. Arbetshälsorapport - Liv & hälsa 2017. Förvärvsarbetan-
de 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Gidlöf-Gunnarsson A, Riihinen J. Effekter av vägtrafikbuller före och efter anläggning av buller-
reducerande asfalt och hastighetssänkning i Örebro. Diarienummer 19RS2750-1.
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Arbets- och miljömedicin
Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan Region Sörmland, 

Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.  
Vi finns vid Universitetssjukhuset Örebro men vårt uppdrag är att 

arbeta för en god hälsa i en bra miljö i alla fyra länen.

Besök vår webbplats för att läsa mer om oss.

www.regionorebrolan.se/amm 

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro 
Entré F, våning 2 

Telefon

019-602 24 69
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Rapport till Samverkansnämnden Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion från Regionalt Donations Ansvarig Läkare, 
RDAL, och Regionalt Donations Ansvarig Sjuksköterska, RDAS  
 
Helena Almén, RDAL, Uppsala 
Caroline Olofsson, RDAS, Bollnäs  
 

1.1 Inledning 
I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts 
vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av 
hälso- och sjukvården och tandvården ska vara organiserad på ett sådant sätt att 
den verkar för att möjliga donatorer identifieras och i övrigt främjar donation 
och försörjningen av biologiskt material för medicinska ändamål. 
 
Inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns en stödjefunktion för hälso- och 
sjukvården inom sjukvårdsregionen. Denna stödjefunktion består av 
sjukvårdsregionens RDAL och RDAS vilka får sitt uppdrag från 
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Under 2019 har en 
RDAL (25 % arbetstid 9 månader per år = 18,75% av heltidstjänst) och RDAS 
(25 % arbetstid 9 månader per år=18,75% av heltidstjänst) uppdraget att verka 
regionalt som stöd för regionens donationsverksamhet och nationellt samverka 
inom donationsområdet. RDAL och RDAS ger i denna årsrapport en 
övergripande bild till Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion av 
genomförd verksamhet 2019.  
 
Organdonation från avlidna inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion har under 
många år fungerat väl nationellt sett. Under verksamhetsåret 2019, uppnåddes 
ett lägre antal identifierade avlidna organdonatorer i jämförelse med 2018. Detta 
är en variation som setts tidigare vid granskning av historiska data. 
Trenden de senaste fyra åren är dock nedåtgående. 
Vävnadsdonation från avlidna är inom regionen väl etablerad avseende 
hornhinnedonation, och nu sker också i utveckling av huddonation. 
 
.  
.     
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1.2 RDAL och RDAS aktiviteter under 2019: 
 
Medverkan i VOG-organ = vävnadsområdesgrupp organ. 
 En samverkansgrupp mellan donation, koordination och transplantation med 
representanter från hela Sverige. Samverkan nationellt gällande donationsfrågor 
hanteras inom gruppen. 3 – 4 heldags möten per år.  
 
SKL/Vävnadsrådet.  
DCD-projektet under ledning av tidigare RDAL Stefan Ström är nu avslutat och 
har varit framgångsrikt. Projektet innebär att införa DCD (Donation after 
Circulatory Death) i Sverige som ett komplement till nuvarande 
donationsprocess DBD (Donation after Brain Death).  Sjukvårdsregionen har 
representerats i projektet av Västerås som ett av sex pilotsjukhus i Sverige. 
Projektet har nu avslutats enligt plan och har varit mycket framgångsrikt. 10 
mars kommer en nationell slutkonferens att hållas dit beslutsfattare är inbjudna. 
 
RDAL-RDAS-möten.  
Nationella expertgruppen för donationsfrågor med representanter från Sveriges 
sex donationsregioner träffas regelbundet för samverkan kring gemensamma 
donationsfrågor, 3 - 4 möten/år.  
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1.2.1 Organdonation från avlidna: 
 I hela Sverige identifierades under 2019 191 avlidna donatorer. Trenden är 
glädjande nog uppåtgående för riket som helhet. Observera att så kallade DCD-
donatorer har tillkommit de två senaste åren. 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har en befolkning på ca 2,1 miljoner 
innevånare. Antal avlidna organdonatorer har återkommande under lång tid legat 
högt i jämförelse med andra donationsregioner i Sverige. 2019 var ett år med ett 
lägre antal avlidna organdonatorer i jämförelse med 2018 i regionen. 
Inom regionen identifierades under 2019 totalt 35 avlidna organdonatorer där 
organ omhändertogs för transplantation. Oavsett om man tittar på donatorer per 
miljon invånare eller donatorer per 10 000 döda så är trenden nedåtgående för 
regionen även i år. Vi ligger nu under det nationella genomsnittet (se mätetal 5). 
  
Antal donatorer per miljon invånare: 
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Antal donatorer per 10 000 döda: 

 
 
Jämförelse donationsstatistik för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och 
Stockholm-Gotland 2019 

 
Man bör notera att Karolinska Sjukhuset i Solna under 2019 identifierat 16 
avlidna organdonatorer under 2019. Akademiska Sjukhuset i Uppsala med 
relativt jämförbar verksamhet* hade 11 donatorer. 
I likhet med året innan hade de länsdelssjukhus med intensivvård i vår region 
som saknar egen DAL inga organdonatorer. De länsdelssjukhus som har DAL 
på plats hade under 2019 tillsammans 6 organdonatorer. 
 

*KS CIVA hade 780 vårdtillfällen jämfört med Uppsala CIVA 863 vårdtillfällen under 
2019. 
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1.3 Vävnadsdonation från avlidna: 

1.3.1 Regional samverkan hornhinnedonation: 
Samverkan kring hornhinnedonationer sker mellan Hornhinnebanken i Örebro 
samt donationsverksamheterna Örebro, Karlstad, Karlskoga, Lindesberg, 
Uppsala, Falun och Västerås. Hornhinnebanken vid USÖ finansieras sedan 1999 
genom en abonnemangsavgift från de övriga sjukvårdsregionerna som även 
tillhandahåller hornhinnedonatorer utan ekonomisk ersättning. Hornhinnebanken 
USÖ förbinder sig i gengäld att sälja hornhinnor till rabatterat styckepris tillbaka 
till regionerna. I nuläget förekommer planerade hornhinnetransplantationer i 
regionen endast vid ögonkliniken i Örebro. 

1.3.2 Antal donatorer per sjukhus och totalt i sjukvårdsregionen: 
Under 2018 minskade antalet hornhinnedonatorer med 25% jämfört med 2017. 
För 2019 sågs en viss återhämtning till 156 donatorer, men ej återgång till 
tidigare nivå. Målet för Hornhinnebanken i Örebro är 200 donatorer per år. 
 

  
Källa: Hornhinnebanken Örebro 
 
Gemensamt för de sjukhus som haft en nedgång är att utredarfunktionen sköts 
av en eller ett fåtal personer baserade på deltidstjänster, vilket ger en hög 
sårbarhet vid personalomsättning eller frånvaro. Gemensamt för de sjukhus som 
har levererat många donatorer är en jämförelsevis god bemanning. Donatorer i 
Karlskoga utreds på distans från Örebro via gemensamt journalsystem. 
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Källa: Hornhinnebanken Örebro 
Hornhinnor  2017 2018 2019 
Antal donatorer 187 140 156 
Antal hornhinnor 374 280 312 

  
Antal donatorer per sjukhus  
  2017 2018 2019 
Örebro 75 65 68 
Uppsala 30 14 15 
Karlskoga 19 24 19 
Lindesberg 3 1 1 
Karlstad 6 12 5 
Västerås  30 18 38 
Falun 24 6 10 

1.3.3 Huddonation 
Donerad hud från avlidna används i vid vården av svårt brännskadade patienter 
vid Brännskadecentrum vid Akademiska Sjukhuset som är en riksspecialitet. Det 
är ett uttalat mål från VOG Hud inom Vävnadsrådet att Sverige ska vara 
självförsörjande inom huddonation. Det behövs ca 100 huddonatorer per år för 
att uppnå detta. Under 2019 fick Hudbanken in vävnad från 32 huddonatorer. 12 
av dessa kom från Akademiska Sjukhuset i Uppsala som därmed var den största 
leverantören i landet av hud från avlidna. 
RDAL och RDAS rekommenderar Samverkansnämnden att göra en översyn 
av framtida organisation av vävnadsdonation och säkerställa tillräckliga 
utredarresurser då nuvarande system ger en hög sårbarhet och risk för brist 
på donerade vävnader. Vävnadsdonation bör organiseras inom 
linjeorganisationen och ha tillräcklig finansiering. 
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1.4 Kvalitetsmätningar:  
Redovisning av mätetal, organdonation lokalt och regionalt: 
Mätetal 1: Utsedd donationsansvarig läkare DAL, sjuksköterska DAS, regionalt 
donationsansvarig läkare RDAL och sjuksköterska RDAS. (lokalt och regionalt 
mätetal) 
Mätetal 3: Förekomst av PM för relevanta steg i en donationsprocess. (regionalt 
mätetal) 
Mätetal 5: Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer på IVA bland 
totala antalet avlidna möjliga donatorer. (lokalt, regionalt och nationellt mätetal) 
Mätetal 9: Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer där kontakt tagits 
med transplantationskoordinator. (lokalt och regionalt mätetal) 
Mätetal 11: Utbildning om organdonation. (lokalt och regionalt mätetal) 

 

INRAPPORTERAT MÄTETAL UPPSALA ÖREBRO 
SJUKVÅRDSREGION 2019: 
En sammanställning av inrapporterade data från regionen daterat 200228 
visar bland annat uppgifter om förekomst av skriftligt DAL och DAS-
uppdrag vid de olika sjukhusen, avsatt tid samt uppdrag för vävnadsdonation. 
MÄTETAL 1: Utsedd donationsansvarig läkare (DAL), sjuksköterska 
(DAS), regionalt donationsansvarig läkare (RDAL), och sjuksköterska 
(RDAS), lokalt och regionalt mätetal 

 
Inrapportering för Arvika och Örebro TIVA är ofullständig. Detta gör övriga 
mätetal svårvärderade. DAL-funktionen Örebro anses täcka in länsklinikerna 
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Karlskoga och Lindesberg trots att denne läkare ej tar del i den lokala 
verksamheten. Enligt 13 § 2 Transplantationslagen 1995:831 ska ett sådant 
sjukhus eller en sådan enhet inom hälso- och sjukvården, där ingrepp för 
transplantation får utföras, ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare 
(DAL) och en kontaktansvarig sjuksköterska (DAS).  Förfarandet enligt ovan 
strider alltså mot gällande lag. Frågan har tagits upp lokalt utan åtgärd. 
I linje med året innan hade de länsdelssjukhus med intensivvård som saknar 
egen DAL inga organdonatorer. De länsdelssjukhus som har DAL på plats hade 
under 2019 tillsammans 6 organdonatorer. Detta stärker tidigare observationer 
om att sjukhus med en lokal DAL har fler organdonatorer. 
RDAL och RDAS rekommenderar att Samverkansnämnden tillser att 
vårdgivarna i sjukvårdsregionen följer transplantationslagen vid tillsättande 
av DAL och DAS, och att dessa har ett skriftligt uppdrag med därför avsatt tid. 
Se även SOSFS 2009:30, bilaga 2. 
 
MÄTETAL 3: Förekomst av PM för relevanta steg i en donationsprocess 
(regionalt mätetal). 
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MÄTETAL 5: Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer på IVA 
bland totala antalet avlidna möjliga donatorer. (lokalt, regionalt och 
nationellt mätetal) 
En möjlig donator är en IVA-patient som uppfyller dessa 3 kriterier.  
1. RLS > eller GCS < 5 
2. Bortfall av spontanandning eller minst en kranialnervsreflex 
3. Hög sannolikhet för utvecklande av total hjärninfarkt 
Uppfylls dessa kriterier ska detta uppmärksammas av personalen på IVA-
enheten innan vården avbryts. Uppsala-Örebro har uppmärksammats lägst andel 
(92,21%) möjliga donatorer jämfört med övriga regioner. Orsak till detta kan 
vara brist på utbildning inom området organdonation samt vilka patienter som 
kan vara aktuella som donatorer.  
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MÄTETAL 9: Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer där 
kontakt tagits med transplantationskoordinator. (lokalt och regionalt 
mätetal) 

 
Totalt har 730 patienter avlidit på de 15st IVA avdelningar som finns inom 
Uppsala-Örebroregionen. Av dessa har 48st konstaterats avlidna genom direkta 
kriterier (6,6 %) vilket möjliggör för organdonation. Dock har 
transplantationskoordinatorn inte kontaktas i totalt 3 fall (röd stapel).  Detta kan 
jämföras med region Stockholms siffror. Där avled endast 670 patienter på deras 
13st IVA avdelningar. Av dessa konstaterades 72st avlidna genom direkta 
kriterier (10,7%) vilket har möjliggjort för organdonation. Där missades 
kontakten med transplantationskoordinatorn i endast ett fall. Med dessa siffror 
kan det konstateras att fler patienter avlider på de IVA avdelningar i Uppsala-
Örebro, men det är dock färre patienter som konstateras avlidna genom direkta 
kriterier vilket möjliggör organdonation.  
En trolig orsak till detta kan vara att intensivvården avbryts i ett tidigare skede 
inom Uppsala-Örebro. och patienten hinner därför aldrig utveckla en total 
hjärninfarkt och därmed bli aktuell för en eventuell organdonation.  
Det är inte intensivvården som ska avgöra vem som är en lämplig organdonator, 
utan det avgörs av transplantationskoordinatorerna i samarbete med 
transplantationskirurgerna. Därför är det av yttersta vikt att intensivvården inte 
själva ”sorterar bort” möjliga donatorer, utan istället tar tidig kontakt med en 
transplantationskoordinator. Möjligen kan de rutiner i region Stockholm-
Gotland som gör att man tar kontakt med en transplantationskoordinator i tidigt 
skede samt att en DOSS kommer ut till berörd IVA-enhet ha samband med att 
denna region har många organdonatorer. 
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MÄTETAL 11: Utbildning om organdonation (lokalt och regionalt mätetal).

 
 
Endast 5 av 20 kliniker har rapporterat in deltagande i någon form av 
donationsutbildning enligt Vävnadsrådets utbildningstrappa jämfört med 8 
föregående år. Vid kontroll med kursarrangör konstateras att endast tre läkare i 
hela sjukvårdsregion Uppsala-Örebro deltog i Avancerad Donationsutbildning 
under 2019. 
Med reservation för möjlig ofullständig inrapportering kan man dra slutsatsen att 
utbildningsinsatserna inom organdonation i regionen är ojämlika, vilket i 
förlängningen kan ge konsekvenser i form av fler missade donatorer.  

RDAL och RDAS rekommenderar Samverkansnämnden att säkerställa en 
jämn och likvärdig utbildningsnivå för donationsansvariga och vårdpersonal 
inom donationsfrågor genom harmonisering av utbildningsinsatser i 
regionerna. 
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1.5 Informationsinhämtning och samverkan 
  
Deltagande i Nationella Donationsmötet Linköping 190124-190125  
  
Lokalt donationsansvariga läkare och sköterskor i region Uppsala-Örebro deltog 
som åhörare och som föreläsare. Bland annat presenterade tidigare RDAL 
Stefan Ström från Västerås DCD-projektets fortskridande. Stefan Ström och 
Västerås har varit drivande i DCD-projektet och leder nu en nationell 
implementering med förhoppning om att få upp till 30% fler organdonatorer. 
RDAL Helena Almén organiserade en workshop kring falldiskussioner och 
lagstiftning inom vävnadsdonation. Lokalt kontaktansvarig läkare i 
barndonationsfrågor vid Akademiska Sjukhuset, Rainer Dörenberg, höll en 
fallpresentation i ämnet barndonatorer.  
  
  
Vårmöte Uppsala-Örebro sjukvårdsregion i Uppsala 190404.  
  
Detta arbetsmöte arrangerades av RDAL, RDAS och OFO Uppsala. Vi fortsatte 
fokusera på sjukvårdsprogrammen för akuta svåra hjärnskador oavsett genes i 
Uppsala-Örebroregionen. Initiativet togs då misstanken är stark om att 
organdonatorer missas eftersom vissa aldrig kommer till intensivvårdens 
kännedom. Sammanfattningsvis kunde inventeringen visa på en stor ojämlikhet 
i vårdnivån för patienter med intracerebrala hematom mellan sjukhusen i 
Uppsala-Örebroregionen. Detta har påtalats av RDAL under 2019 för 
neurologkliniken vid Akademiska Sjukhuset, neurolog- och IVA-klinikerna vid 
St Görans sjukhus i Stockholm, samt företrädare för Föreningen Akut Neurologi 
i Sverige. DAL och DAS vid övriga sjukhus har arbetat med att sprida 
informationen till hemsjukhusen under 2018 och 2019 med varierande 
mottagande. Kontakt har tagits via Samverkansnämnden med företrädare i 
regionen för RPO Nervsystemets sjukdomar för att belysa ämnet.  
DAL och DAS från Bollnäs presenterade sjukhusets nya vårdprogram för svåra 
akuta hjärnskador vilket lett till att man under 2018 och 2019 hittat 
organdonatorer för första gången på många år. Bollnäs har även kunnat visa att 
intensivvårdsinsatser till svåra intrakraniella blödningar med 
medvetandepåverkan där neurokirurgiska åtgärder ej bedömts meningsfulla kan 
ha lett till ökad överlevnad i gruppen.  
Socialstyrelsen deltog vid vårmötet 2018 och 2019 och tog med sig denna 
information inför arbetet med nya strokeriktlinjer som kom ut januari 2020. 
Gruppen har via Göran Mossberg, DAL i Hudiksvall, arbetat med frågan under 
året tillsammans med Socialstyrelsen. 
   
RDAL och RDAS rekommenderar Samverkansnämnden att bevaka att en 
systematisk översyn genomförs av regionernas vårdprogram för svåra akuta 
hjärnskador oavsett genes, i syfte att uppnå jämlik vård i regionen.  
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Under 2018 och 2019 gjordes ansträngningar för att skapa en projektplattform 
för samtliga DAL och DAS i regionen då det är svårt att samverka effektivt via 
tre möten per år. Samtliga regioners IT-avdelningar har kontaktats via IT-stöd 
vid Akademiska, men regionernas brandväggar tillåter inte idag samarbete via 
en regions projektplattform. Då inte alla DAL och DAS får tillgång till 
plattformen avslutas försöken.  
RDAL och RDAS rekommenderar Samverkansnämnden att säkerställa att 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har IT-stöd för att kunna upprätta 
gemensamma projektplattformar över regiongränserna.  
  
Sjukvårdsregionalt gemensamt svar på SOU 2019:26 ” Organbevarande 
behandling för donation”.   
Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro hade ambitionen att som remissinstans för 
SOU 2019:26 inkomma med ett gemensamt svar till utredningen. Planen visade 
sig inte hålla. RDAL hade knappt 48 timmar på sig att skapa ett gemensamt svar 
efter att ha fått tillgång till remissvar från de regioner som inkommit med svar. 
RDAL bedömde därför att en sammanställning som kunde accepteras av alla ej 
gick att åstadkomma inom deadline.  
RDAL rekommenderar Samverkansnämnden att skapa beredskapsplan för 
framtida remisshantering i frågor där expertkunskap i en fråga ska 
sammanställas sjukvårdregionalt. Bildande av gemensam expertgrupp i tidigt 
skede rekommenderas.  
  
Regionmöte OFO Mellansverige 191023  
DAL och DAS från region Uppsala-Örebro deltog i mötet som arrangerades av 
Stockholm-Gotland med fokus på tilläggsutredningen Organbevarande 
behandling för donation, SOU 2019:26. Mötet avslutades med arbetsmöte för 
deltagarna från region Uppsala-Örebro med fokus på frågor kring DCD-
projektet, och diskussion kring införande av möjlig donator som punkt i dagliga 
mål vid intensivvårdsavdelningarna.  
 
RDAL har även deltagit i Socialstyrelsens forum för donation och 
transplantation, Verksamhetsområdesgrupp Organ som har fyra möten per år, 
samt Nationella expertgruppen för donationsfrågor som har fyra möten per år. 
  
Utbildningar:  
RDAL har deltagit vid ELPAT i Krakow, 26 - 29 april 2019. Deltagandet 
finansierades av Vävnadsrådet och Samverkansnämnden.  
RDAL och OFO Mellansverige har skickat nytillsatt lokal DAL för CIVA 
Akademiska Sjukhuset på utbildningen Total Procurement Management i 
Barcelona december 2019.  
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Genomförda aktiviteter under Donationsveckan:  
Lokalt på flera sjukhus och inom respektive landsting/region genomfördes 
aktiviteter riktade både mot hälso- och sjukvårdspersonal och mot allmänheten. 
Informationsmontrar bemannades med DAL och DAS lokalt. RDAL höll 
föreläsningar i Karlstad, Arvika, Torsby och tillsammans med RDAS i 
Enköping. 
En allmän uppfattning bland DAL och DAS är att de begränsade resurser som 
dessa personer har i form av arbetstid bör nyttjas för informationsaktiviteter och 
utbildningsaktiviteter riktade internt mot hälso- och sjukvårdspersonalen, inte 
mot allmänheten. 
   
Sammanfattning:  
RDAL- och RDAS-funktionen är enbart en stödjande funktion till regionernas 
DAL och DAS som i sin tur enbart har som funktion att stötta och informera 
linjeverksamheterna om organ- och vävnadsdonation. Naturlig plats i 
linjeverksamheten och operativt ansvar saknas i dessa funktioner. De behov av 
förändringar som påtalas i verksamhetsrapporten kan inte åtgärdas enbart med 
nuvarande DAL- och DAS-funktioner. Enligt SOSFS 2009:30 är det 
vårdgivaren som är ansvarig för att vården är organiserad på ett sätt som verkar 
för att möjliga donatorer identifieras. Se bilaga 2. 
  
RDAL och RDAS i sjukvårdsregion Uppsala-Örebro har avsatt tid för uppdraget 
om 18,75% av heltidstjänst vilket är lägst i Sverige. Rekommendationen enligt 
SIR är 50% avsatt tid för denna typ av uppdrag. 
 
I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland genomomfördes år 2012 0ch 2013 en 
utredning av regionens donationsverksamhet, förutsättningar och möjligheter. 
Utredningen visade på samma problem som vi ser inom vår region. I Stockholm 
ledde utredningen och ett pilotprojekt till en fördubbling av 
donationsfrekvensen. Detta utmynnade i att ett Regionalt Donationscentrum nu 
har inrättats.   
Var god se bilaga 2.  
 
Vårdgivarna måste ta sitt ansvar för donationsverksamheten i regionen och 
skapa en effektiv, mindre sårbar struktur för donationsorganisationen i 
sjukvårdsregionen. RDAL och RDAS rekommenderar att sjuklövern i likhet 
med region Stockholm och snart även Västra sjukvårdsregionen arbetar för 
att skapa ett regionalt donationscentrum. En utredning i detta syfte bör 
tillsättas. 
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Uppsala och Bollnäs  
5 mars 2020  
Helena Almén, RDAL, Uppsala  
Caroline Olofsson, RDAS, Bollnäs 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  
 
Bilagor: 

1) https://portal.icuregswe.org/avlidna/RapportMatetal  
 

2) https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-
rad/konsoliderade-foreskrifter/senaste-version-av-socialstyrelsens-foreskrifter-
sosfs-200930-om-donation-och-tillvaratagande-av-vavnader-och-celler/ 
 

3) https://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/HSN-
Sammantraden-2017/28-september-2017/Beslutsarenden/Regionalt-
donationscentrum/  
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https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/senaste-version-av-socialstyrelsens-foreskrifter-sosfs-200930-om-donation-och-tillvaratagande-av-vavnader-och-celler/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/senaste-version-av-socialstyrelsens-foreskrifter-sosfs-200930-om-donation-och-tillvaratagande-av-vavnader-och-celler/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/senaste-version-av-socialstyrelsens-foreskrifter-sosfs-200930-om-donation-och-tillvaratagande-av-vavnader-och-celler/
https://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/HSN-Sammantraden-2017/28-september-2017/Beslutsarenden/Regionalt-donationscentrum/
https://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/HSN-Sammantraden-2017/28-september-2017/Beslutsarenden/Regionalt-donationscentrum/
https://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/HSN-Sammantraden-2017/28-september-2017/Beslutsarenden/Regionalt-donationscentrum/
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Mötesprotokoll extrainsatt styrelsemöte Inera AB  
 
 

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig   

 Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten  

 Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstads kommun  

 Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad 

Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen 

 Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun 

 Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  

 Marie Morell (M), Region Östergötland   

 Ida Legnemark (V), Borås stad  

 Daniel Forslund (L), Region Stockholm  

Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kommun 

 Rickard Simonsson, SKL Företag AB, Region Örebro län  

Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad  

 

Närvarande övriga: Thomas Idermark, Inera  

 Madeleine Marklund, Inera (ej §6) 

Sofie Zetterström, Inera (ej §6) 

Sara Meunier, Inera  (ej §6) 

  

Ej närvarande styrelsen:   Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun 

 

  

   

Tid: Torsdag 6 februari till fredag 7 februari 2020  

Plats: Hesselby slott, Stockholm 

 

§1 Mötet öppnades 

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Eva Lindberg. 
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§3 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar  

att godkänna dagordningen. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutar 

att godkänna föregående mötesprotokoll, bilaga 1. 

 

§5 Beslutslogg 

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§6 Vd informerar 

Vd informerar styrelsen om pågående arbete. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§7 Ny strategi för Inera 

Styrelsen diskuterade ny strategi för Inera, samt ägardirektiv och bolagsordning, bilaga 3 a-d. 

Styrelsen beslutar  

att uppdra till ordförande och vd att redaktionellt bearbeta förslag på strategi, ägardirektiv och 

bolagsordning i enlighet med styrelsens diskussion. 
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att  vd får i uppdrag att förbereda arbetet med en femårig långsiktsplan för diskussion på kommande 

ägarråd och beslut vid ett eventuellt extra ägarråd under hösten 2020. 

 

§8 Ineras verksamhetsplan 2020–2023 

 
Ny inriktning att planera verksamheten med hjälp av en rullande treårig budget och verksamhetsplan för 

Inera presenterades, utifrån förslag på ny strategi och långsiktsplan, bilaga 4. 

 

Styrelsen beslutar  

att  uppdra till vd att revidera förslaget till Ineras verksamhetsplan i enlighet med styrelsens 

diskussion och återkomma med förslag till nästkommande styrelsemöte den 10 mars 2020. 

  

§9 Styrelseutvärdering 

Genomgång av resultat av styrelseutvärdering, bilaga 5a-b. 

Styrelsen beslutar  

att lägga styrelseutvärderingen till handlingarna. 

 

§10 Ekonomi 

Presentation av preliminärt utfall 2019, slutgiltigt utfall redovisas på nästkommande styrelsemöte. 

Förslag på budget 2020 och samt en långtidsbudget 2020–2025 presenteras för styrelsen. Bilaga 6 a-c. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga rapport för preliminärt utfall 2019 till handlingarna, 

att  godkänna budget för 2020, 

att  godkänna inriktningen för långtidsbudget 2020–2025. 
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§11 Förslag projekt- och ekonomirapportering 

Presentation av uppföljningsparametrar och förslag på projekt- och ekonomirapportering presenterades, 

bilaga 7. 

Styrelsen beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna, 

att  ge vd i uppdrag att implementera ny projekt- och ekonomirapportering. 

 

§12 SITHS, HSA och drift 

Presentation av förslag på kontinuitetssäkring och vidareutveckling av identifieringstjänsten SITHS, 

bilaga 8. 

Styrelsen beslutar  

att  uppdra åt vd att genomföra föreslagen utveckling av SITHS. 

 

§13 Teknisk genomlysning 

Information utifrån teknisk genomlysning av valda delar inom Ineras tjänsteutbud.   

Styrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§14 Första linjens vård och 1177 Vårdguiden 

Information om status av satsning för Första linjens vård och 1177 Vårdguiden, bilaga 9. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 
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§15 Rapport Ineras kommunala uppdrag 

Information ges gällande Ineras arbete kring det kommunala uppdraget, samt redovisning av 

aktieägartillskott 2019. Bilaga 10 a-b. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§16 Koncept för marknadsföring av tjänsteplattformen 

Presentation av koncept för marknadsföring av tjänsteplattformen samt förslag att avvakta med 

införandet av nytt namn, bilaga 11. 

Styrelsen beslutar  

att  Inera avvaktar med införandet av nytt föreslaget namn och använder materialet för att 

marknadsföra tjänsteplattformen. 

 

§17 Anmälningsärenden 

Anmälningsärenden till styrelsen, bilaga 12 a-g. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§18 Vd-rekrytering 

Information gällande status för rekrytering av ny vd. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§19 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs den 10 mars 2020. 
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§20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor framkom. 

 

§21 Sammanträdet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet 

Stockholm 2020-02-07 

 

 

 

 

Thomas Idermark 

Vd 

 

 

 

Eva Fernvall     Eva Lindberg 

Ordförande     Justeringsperson 
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Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB  
 
 

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig   

Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten  

Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun 

 Daniel Forslund (L), Region Stockholm 

 Ida Legnemark (V), Borås stad 

 Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  

Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen 

 Marie Morell (M), Region Östergötland   

 Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun 

 Kristina Sundin Jonsson, SKR Företag AB, Skellefteå kommun 

 Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad 

 Rickard Simonsson, SKR Företag AB, Region Örebro län 

Lena Dahl, SKR Företag, adjungerad  

 

Närvarande övriga: Thomas Idermark, Inera  

 Madeleine Marklund, Inera 

 Susanne Ekblom, Inera 

  

Ej närvarande styrelsen:  Linda Larsson (S) vice ordf, Karlstads kommun 

  

   

 

  

   

Tid: Tisdag den 7 april 2020  

Plats: Distansmöte, deltagande via video eller telefon 

 

§1 Mötet öppnades 

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Nicklas Sandström. 
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§3 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att tillföra två övriga punkter till dagordningen och därefter godkändes 

dagordningen. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1. 

 

§5 Vd informerar 

Vd informerade styrelsen om Ineras pågående arbete. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§6 Långtidsplan och budget 2020–2025 

 
Ineras Långtidsplan och budget 2020–2025 bygger på Ineras nya strategi och är även tillpassad till de 

kända näraliggande behov av investeringar som finns, samt pågående större projekt. Syftet med planen 

är att lägga fast en färdplan för verksamheten de kommande fem åren där nödvändiga investeringar görs 

och där Inera successivt leds in i den roll som strategin föreslår. För Ineras del uppnås en flerårig 

planeringshorisont, vilket ger en möjlighet att skifta till en mera leveransinriktad organisationsmiljö och 

bättre leva upp till kärnuppdraget infrastruktur och arkitektur. Långtidsplanen är ett utkast som föreslås 

anmälas på ägarrådet för beslut vid ett extra sådant under hösten. Bilaga 2 a-d.  

Styrelsen beslutar  

att  uppdra till vd att ta fram ett förtydligande gällande tankarna bakom finansieringen av 

långtidsplanen. 

att godkänna inriktning gällande Långtidsplan 2020–2025, med tillhörande budget. 

att förelägga utkast av Långtidsplan 2020–2025 med tillhörande budget, för Ineras ägarråd 13 maj 

2020 som anmälningsärende, samt att fatta beslut i enlighet med bilaga 2c. 

att  föreslå ägarrådet att fatta beslut om Långtidsplan 2020–2025 vid extra Ägarråd under hösten 

2020. 
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§7 Verksamhetsplan och budget 2020–2022 

 
Verksamhetsplaneringen föreslås i framtiden göras med hjälp av rullande treåriga planer. Dessa ska vara 

nedbrytningar av långtidsplanerna och revideras årligen. Parallellt med verksamhetsplanen finns treåriga 

budgetunderlag. Det första året mera konkret och genomarbetat än de två efterföljande. Förslaget är att 

föreslå ägarrådet att besluta om nästkommande års verksamhetsplan samt budget. Dock kan den komma 

att justeras vid ett extra ägarråd i höst i samband med att långtidsplanen och den rullande 

verksamhetsplanen beslutas. Bilaga 3a-b.   

Styrelsen beslutar  

att  godkänna förslag verksamhetsplan och budget 2020–2022 för slutgiltigt godkännande av 

Ägarrådet den 13 maj 2020. 

att beslut gällande verksamhetsplan och budget 2020–2022 kan komma och omprövas utifrån den 

rådande situationen med Covid-19. 

att  föreslå Ägarrådet att ge mandat till Ineras styrelse att om så påkallar revidera Verksamhetsplan 

2020–2022 med tillhörande budget, i linje med Ägarrådets slutliga ställningstagande till 

Långtidsplan vid extra Ägarråd. 

 

§8 Ineras ramverk 

 

Ineras ramverk är reviderat utifrån SKR Företags uppdrag till Ineras styrelse. Revideringarna innebär 

framförallt ett förstärkt samarbete med regionernas och kommunernas beslutande nivåer. Som en 

konsekvens av detta föreslås Beredningsgruppen avskaffas. Inom den regionala beredningen föreslås två 

typer av samverkansgrupper. En som ligger mera på strategisk och beslutande nivå och en som stärker 

samverkan på ett mera praktiskt och handgripligt sätt. Den strategiska förstärks med både 

regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Inom den kommunala beredningen så fokuseras 

nyttjandet av SKR:s chefsnätverk. Bilaga 4. 

 

Styrelsen beslutar  

att uppdra till styrelseordförande och vd att revidera ramverket i enlighet med styrelsen diskussion 

att fastställa Ineras ramverk 

att uppdra till styrelseordförande och vd att implementera ramverket 
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§9 Förvaltning av varumärket 1177 Vårdguiden 

 
Inera ser behov av att förtydliga och uppdatera hanteringen av varumärket. Även ur 

profileringssynpunkt och inte minst blir behovet tydligt då den kommunala sektorn diskuteras och inom 

vilka områden 1177 kan och bör användas. Ett förslag är framtaget som innebär att genomföra en 

översyn och i samband med denna stärka samverkan med regioner och kommuner om hur varumärket 

ska hanteras och hur beslut fattas. Bilaga 5. 

 

Styrelsen beslutar  

att  uppdra till vd att ta fram en process för hantering kring strategiska vägval för varumärket 1177 

Vårdguiden. 

att uppdra åt vd att tillsätta en referensgrupp med bred representation från regioner och kommuner, 

för beredning av regelverk och vägval för varumärkets användning 

att uppdra åt vd att utveckla regelverken med inriktning att stödja en bredare användning av 

varumärket regionalt och lokalt 

 

§10 Nästa styrelsemöte 

 

Nästa styrelsemöte är den 10 juni kl. 10-15.  

Styrelsen beslutar  

att  ställa in det planerade styrelseinternatet 26–27 augusti 2020.  

 

§11 Övriga frågor 

Ineras styrelseordförandes utökade uppdrag förlängs till sommaren.  

Styrelsen beslutar  

att  uppdra till Nicklas Sandström att teckna nytt avtal med styrelseordförande. Avtalet hanteras 

därefter som anmälningsärende till styrelsen. 
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Ineras årsstämma är planerad till den 17 juni på Inera. 

Styrelsen beslutar  

att Ineras årsstämma ska genomföras på Inera och tydliggöra möjligheten för ägarna att nyttja 

möjligheten att ge fullmakt till SKR företag. 

 

§12 Sammanträdet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet 

Stockholm 2020-04-07 

 

 

 

 

Thomas Idermark 

Vd 

 

 

 

Eva Fernvall     Nicklas Sandström 

Ordförande     Justeringsperson 
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