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Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB  
 
 

Närvarande styrelsen: Eva Fernvall, ordf, extern sakkunnig   

 Nicklas Sandström (M) vice ordf, Region Västerbotten  

 Daniel Forslund (L), Region Stockholm   

 Fredrik Ahlstedt (M) Uppsala kommun 

 Marie Morell (M), Region Östergötland    

 Marcus Friberg (Mp) Helsingborgs stad 

 Ida Legnemark (V), Borås stad 

Johnny Magnusson (M) Västra Götalandsregionen 

Rickard Simonsson, SKL Företag AB, Region Örebro län 

 Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun 

 Eva Lindberg (S), Region Gävleborg  

Linda Larsson (S) Karlstads kommun 

Lena Dahl, SKL Företag, adjungerad 

 

Närvarande övriga: Madeleine Marklund, Inera (ej §5) 

Sofie Zetterström, Inera (ej §5) 

Sara Meunier, Inera  (ej §5) 

Björn Almqvist, Inera (ej §5) 

  

Ej närvarande styrelsen:  Anders Henriksson (S) vice ordf, Region Kalmar 

Kristina Sundin Jonsson, SKL Företag AB, Skellefteå kommun 

 

  

   

Tid: Onsdag den 23 oktober 2019 kl. 13.30-17.00 

Plats: Inera 

 

§1 Mötet öppnades 

Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsperson 

Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Linda Larsson. 
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§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen justerades med en övrig punkt som §5, därefter godkändes dagordningen. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1. 

 

§5 Övrig punkt 

Vd och styrelseordförande har överenskommit att vd avgår från uppdraget den 31 oktober 

2019.  

Styrelsen beslutar 

att  förordna Thomas Idermark som t.f. vd från och med 1 november 2019 till 1 juli 2020. 

 

§6 Beslutslogg 

Beslutlogg presenterades från tidigare styrelsemöten, bilaga 2. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§7 Tertialrapport 2, 2019 

I ärendet föreligger beslutsunderlag: Tertialrapport 2, 2019, Ekonomisk rapportering, tertial 2, 

2019, Utvecklingsportfölj augusti 2019, Tillgänglighetsrapport augusti 2019. 

Styrelsen beslutar 

att  godkänna Ineras tertialrapport 2 för 2019. 
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§8 Uppdrag från SKL Företag till Ineras styrelseordförande 

Ineras styrelseordförande har fått ett uppdrag av styrelsen i SKL Företag gällande Ineras 

uppdrag och roll inom ramen för SKL-koncernen. Inriktningen på delrapporten presenterades, 

bilaga 4. 

Styrelsen beslutar  

att  avvakta överlämnandet av delrapport till SKL Företag, samt 

att styrelseordförande fördrar en muntlig rapportering till SKL Företag. 

 

§9 Remissvar Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och   

dialog (SOU 2019:15)  

 
Utredningen anser att informationen bäst skulle nå rätt målgrupp om den låg på 1177 

Vårdguiden (webbplatsen 1177.se) där allmänheten söker information rörande hälsa och 

sjukdom. Ineras ställningstagande är att inte 1177.se är den rätta kanalen för KAM-information. 

1177.se har en unik position som ingång för evidensbaserade fakta om hälso- och sjukvård, en 

position som riskerar att skadas om man avviker från den överenskomna inriktningen för 

innehållet. Bilaga 5.  

 

Styrelsen beslutar 

att  uppdra till presidiet att justera remissyttrandet enligt styrelsens förslag, samt 

att  paragrafen därmed är omedelbart justerad. 

 

§10 Hälsoläge 

Hälsoläge skapades genom ett externfinansierat utvecklingsprojekt som var ett samarbete 

mellan Stockholms läns landsting/Inera och Folkhälsomyndigheten. Projektet avslutades 2015. 

Tjänsten ägs och finansieras av Folkhälsomyndigheten sedan 2016. Tjänsten förvaltas och 

utvecklas sedan 2016 av Inera på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 

 

Förslaget innebär att Folkhälsomyndigheten upplåter till Inera en tidsbegränsad rätt att till fritt 

förfoga, modifiera, vidareutveckla, mångfaldiga och kommersialisera tjänsten Hälsoläge i 

Sverige, under en 10 årsperiod. Bilaga 6. 

 

Styrelsen beslutar 
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att  Inera ber Folkhälsomyndigheten om anstånd gällande beslut om övertagande av tjänst 

samt, 

att  uppdra åt vd ta fram en översyn kring avtalsmodellen gällande kundavtalens omfattning 

och uppsägningstid. 

 

§11 Omvärldsanalys av Ineras tjänsteportfölj och regionernas införande av 

vårdinformationssystem 

 

Omvärldsanalys av Ineras tjänsteportfölj och regionernas införande av 

vårdinformationssystem presenterades, samt det pågående arbete Inera genomför tillsammans 

med regionerna, bilaga 7. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§12 Ineras marknad ur ett konkurrensperspektiv 

Information ges kring Ineras marknad ur ett konkurrensperspektiv, bilaga 8.  

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§13 Ansökan Första linjens vård och 1177 Vårdguiden 

Styrelsen får rapport gällande status av ansökan gällande Första linjens vård och 1177 

Vårdguiden.  

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 
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§14 Rapport kring det kommunala uppdraget 

Styrelsen får rapport gällande det kommunala uppdraget och Ineras arbete med framtagandet 

av ett sammanhållet kommunerbjudande, bilaga 9. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§15 Nationella läkemedelslistan och konsekvenser för Inera 

Information ges om behov av utveckling för Ineras tjänster kopplat till ny lag kring nationell 

läkemedelslista som träder i kraft, juni 2020. Bilaga 10. 

Styrelsen beslutar  

att  lägga informationen till handlingarna. 

 

§16 Ordförande information 

Punkten utgår. 

 

§17 Vd information 

Punkten utgår. 

 

§18 Anmälningsärenden 

Styrelsen får presentation av anmälningsärenden. Inkommen skrivelse från Vårdföretagarna 

anmäls. 

Styrelsen beslutar  

att  uppdra till presidiet att svara på skrivelse från Vårdföretagarna, samt 

att  lägga informationen till handlingarna 
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§19 Sammanträdet avslutas 

 

 

Vid protokollet 

Stockholm 2019-10-23 

  

 

 

Madeleine Marklund 

Kanslichef 

 

 

 

 

Eva Fernvall     Linda Larsson 

Ordförande     Justeringsperson 

 



 

 

 
 

 

Inbjudan 

Nationella cancerstrategin 10 år 

– nu tar vi sikte på 2030 

RCC i samverkan och Socialdeparte-

mentet vill uppmärksamma att 

nationella cancerstrategin fyllt 10 år.  

Vi önskar dig varmt välkommen den 3 

februari 2020 till en fullspäckad dag 

med inspiration, kunskap och 

erfarenhetsutbyte i Aula Medica på 

Karolinska Institutet.  

Tillsammans med moderator Kattis Ahlström 

ska vi skapa en tillbaka- och framåtblickande 

jubileumsdag. Vi ska sätta ljus på resultaten 

från de tio åren med cancerstrategin och lyfta 

fram vad som behöver göras framåt för att 

cancervården ska bli än mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad. 

Dagen inleds av socialminister Lena Hallengren och avslutas med 

en prisutdelning där utmärkelsen Årets processledare och Årets 

kontaktsjuksköterska i varje sjukvårdsregion överlämnas till de 

som gjort särskilt avtryck genom sina insatser för cancervårdens 

utveckling och sitt engagemang för patienter och närstående.  

Arrangemanget är öppet för alla som är engagerade i utvecklingen 

av cancervården i Sverige; vårdprofessioner, ledningar och 

beslutsfattare i hälso- och sjukvården, patientföreträdare, patienter, 

närstående, akademi, näringsliv, politik, myndigheter, medier och 

andra organisationer. 

Platserna är begränsade så anmäl dig redan nu till en myllrande 

mötesplats med modererade diskussioner, intressanta föreläs-

ningar, inspirerande framtidsspaningar, spännande dialogmöten, 

underhållning och festliga mingel! 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Måndag 3 februari 2020 

Tid: 10.00 – 19.00 (Registrering fr 09.00) 

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet 

Kostnad: Kostnadsfritt deltagande  

Anmälan: Senast den 3 jan 2020. Anmälan bindande. 

OBS: Avgift 700 kr vid uteblivet ej avbokat 

deltagande samt avbokning efter 3 jan 2020. 

ANMÄL DIG VIA DENNA LÄNK 
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https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=15863&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=84793&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


 

 

 
 

 

Program 

Moderator Kattis Ahlström 

 

09:00  Registrering 

 

10:00  Program i Erling Persson-salen 

 

12:00  Nätverkslunch  

 

13:00 Parallella möten, föreläsningar, utställningar 

 

15:00  Dagen fortsätter i Erling Persson-salen 

 

16:30  Prisutdelning 

Utmärkelser till Årets processledare och Årets 

Kontaktsjuksköterskor 

 

17:00 – 19.00  Mingel  

 

Arbete med att ta fram detaljerat program pågår.  

På jubileumsdagens hemsida kommer fortlöpande mer information 

om programmet, talare m.m.  

 

Nationella cancerstrategin 10 år på cancercentrum.se 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/


 
 

Välkommen till Sällsyntadagen 2020! 
28 februari 2020, kl 10:00 – 15:00 

Fåhraeussalen, Rudbecklaboratoriet, Uppsala 
 

 

Program 
Kl. 10:00  Välkomna och introduktion till sällsynta diagnoser och dess dilemma, 

Aggeliki S Levinsson, bitr centrumledare, samordnare, och Cecilia Soussi 
Zander, centrumledare, överläkare klinisk genetik  

10:45 Kärlmissbildningar, Pär Gerwins, överläkare 
11:15 Det mångfacetterade syndromet , ej klart 
12:00 Infoteket, habiliteringen Uppsala 
12:30 Lunch på egen hand 
13:30 patienberättelser, ej klart  
14:00            Paneldebatt med regionpolitiker,  

Hur tänker sjukvårdsregionen kring patienter med sällsynta diagnoser? 

Hur skapar vi jämlikhet i sjukvårdsregionen? 

Skall vi ha en gemensam finansiering för genetiska utredningar, är det rimligt?   

 
15:00 Avslutning, frågor 
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