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Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  
 
Tid: 27 september kl. 10.00-15.00, fika från kl. 9.30 
 
Plats: Elite Stadshotellet, Västerås 
  
Föredragningslista 
 

1. Sammanträdet öppnas    kl. 10.00  
 

2. Upprop 
      

3. Val av justeringspersoner     
 

4. Ärenden för kännedom 
Se bilagor 
a. Protokoll förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg 2019-05-16, 2019-05-23 och  
2019-06-28 
Se bilaga 
b. Styrelseprotokoll Inera AB 2019-06-14, 2019-08-22 – 2019-08-23 
c. Nämnden för nationell högspecialiserad vård 2019-05-15 
 

5. Regionalt cancercentrum, RCC   kl. 10.10 
Föredragande: Johan Ahlgren  
  

6. Avtal om sjukvårdsregionalsamverkan   kl. 10.40 
Föredragande: Rickard Simonsson och Eva-Lena Aspetorp   
 

7. Uppföljning tjänstemannaorganisation    
Föredragande: Rickard Simonsson 
 

8. Informationssäkerhetsgruppen    kl. 11.00 
Föredragande: Michael Patriksson 
 

9. Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för anhöriga/närstående kl. 11.30  
till patienter vid vård utanför det egna länet 
Föredragande: Liselott Sjöqvist 
Se bilaga 
Förslag till beslut:   
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
- att godkänna föreslaget regelverk för anhöriga/närstående till patienter vid vård utanför 
det egna länet. 
 
 
   
 

https://www.elite.se/sv/hotell/vasteras/stadshotellet/?gclid=Cj0KCQjw_OzrBRDmARIsAAIdQ_JMxCghG2HAEYQi-eDxoC6tUQlzHG_rg6KKAxhOov4LUpv1mNcBRBcaAud-EALw_wcB
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10. Budget 2020 gemensamma verksamheter    kl. 11.45 
Föredragande: Eva-Lena Aspetorp 
Förslag till beslut:  
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
- att budget 2020 för de gemensamma verksamheterna regionalt cancercentrum 

inklusive regionalt biobankscentrum, hornhinnebank, HTA-enhet och centrum för 
sällsynta diagnoser, utgörs av budget 2019 uppräknat med 1 % i enlighet med 
inkomna förslag, 

- att utöka budget för samverkansnämndens verksamhet med 1 mnkr utöver 
uppräkningen med 1 % i enlighet med inkommet förslag,  

- att budget för Arbets- och miljömedicin Uppsala justeras med utökat uppdrag och 
flyttkostnader enligt nytt avtal, samt  

- att budget för transfusionsmedicinska kliniken i Uppsala och Arbets- och 
miljömedicin Örebro fastställs när pågående förhandlingar slutförda. 
   

11. Gemensamma intygsnivåer     
Föredragande: Eva-Lena Aspetorp 
Se bilaga 
Förslag till beslut:  
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
- att besluta om gemensamma intygsnivåer enligt förslag. 
 

12. Politisk viljeinriktning epilepsi    kl. 13.00 
Föredragande: Per David Alm och Lena Burström 
Se bilaga 
Förslag till beslut:  
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
- att anta de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi, och 
- att beakta resultatet av Socialstyrelsens utvärdering som genomförs i början av 2020 

och den slutliga versionen av indikatorerna som fastställs i anslutning till denna. 
 

13. Politisk viljeinriktning psoriasis   kl. 13.30 
Föredragande: Lena Burström och Anna Josefsson 
Se bilaga 
Förslag till beslut:  
att rekommendera sjukvårdsregionens regioner 
- att anta de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis, och 
att beakta resultatet av Socialstyrelsens utvärdering som genomförs i början av 2020 och 
den slutliga versionen av indikatorerna som fastställs i anslutning till denna. 
 

14. Hantering nationella riktlinjen från och med 2020  kl. 14.30 
Föredragande: Tobias Kjellberg 
 

15. Samverkansnämndens möte 5–6 december 
 

16. Övriga frågor 
 

17. Mötets avslutande 
 


