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Samverkansnämndens arbetsutskott 
 

Datum:  2020-01-31 

  

Plats:            Skype 
 
 

 Närvarande: Andreas Svahn, Region Örebro län, ordförande, via telefon 

 Emilie Orring, Region Uppsala 

 Ulf Berg, Region Dalarna  

Jonas Lindeberg, Region Sörmland 

Tommy Berger, Region Gävleborg 

 

  Rickard Simonsson, via telefon 

Eva-Lena Aspetorp 

 

§ 1.  Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. 

 

§ 2.  Val av justeringsperson 

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Tommy Berger, Region Gävleborg.  

 

§ 3.  Konferens Vård i rörelse 2020 

Socialminister Lena Hallengren har fått förhinder 4 juni. Preliminärt besked är att 5 juni kan 

fungera istället. Regeringskansliet lämnar definitivt besked nästa vecka. 

Beslut 

att konferensen äger rum den 5 juni 2020 under förutsättning att Lena Hallengren kan delta, 

att temat för konferensen är Nära vård, och 

att bjuda in Samverkansnämnden, Regiondirektörer, Ledningsgrupp, SKR-representant, två 

från varje av de övriga sjukvårdsregionerna, och att respektive region bjuder in totalt 11 

personer från följande grupperingar: företrädare för andra ledningsfunktioner, fackliga 

företrädare, kommunala representanter, patientorganisationer, sjukvårdspersonal, och 

att ge ledningsgruppen i uppdrag att planera programmet och att rapportera på arbetsutskottets 

möte den 12 mars.   

 

§ 4.  Patientens egenavgift – kirurgisk sterilisering 

Patientens egenavgift vid kirurgisk sterilisering på patientens egen begäran skiljer sig åt inom 

sjukvårdsregionen. Från ordinarie patientavgift för besök till 3000kr. 

Frågan väcktes utifrån att Norra sjukvårdsregionen sett över sina egenavgifter i syfte att 

harmonisera. 

Beslut 

att ge Ledningsgruppen i uppdrag att se över patientens egenavgift vid kirurgisk sterilisering 

på patientens egen begäran med ambitionen att harmonisera avgifterna i sjukvårdsregionens 

regioner. 

 

§ 5.  Namn på sjukvårdsregionen 

Hälso- och sjukvårdsförordningen uppdaterades från och med 1 januari 2020 och där kallas 

numera sjukvårdsregionerna för samverkansregioner och det är den benämning som används i 

överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  
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Kommunikationsdirektörerna har getts uppdrag att utreda om det påverkar namnförslagen. 

Signalerna från övriga sjukvårdsregioner är att de inte tänker byta bort sjukvårdsregion i sina 

namn. 

Beslut 

att lägg informationen till handlingarna. 

 

§ 6.  Uppdrag till sjukvårdsregionernas kanslier angående sjukresereglementen 

Sjukvårdsregionernas kanslier ska se över möjligheterna att ensa sjukresereglementet gällande 

patienter som får vård utanför den egna regionen. Frågan väcktes av sjukvårdsdelegationen i 

samband med att de rekommenderade regionerna ett regelverk för boende patienter och 

anhöriga utanför den egna regionen vid nationell högspecialiserad vård 

Beslut 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 7.  Sällsynta dagen 28 februari 2020  

Emilie meddelar att Malin Sjöberg Högrell har möjlighet delta. 

Beslut 

att Jonas Lindeberg Region Sörmland och Malin Sjöberg-Högrell Region Uppsala deltar i 

paneldiskussion om hur uppnå jämlik vård för patienter i sjukvårdsregionen.  

 

§ 8.  Tema gemensamt möte med SVN-AU, regiondirektörsgrupp och ledningsgrupp 

den 12 mars 

Beslut 

att arbeta med verksamhetsplan 2021-2024 på det gemensamma mötet med SVN-AU, 

regiondirektörsgrupp och ledningsgrupp den 12 mars. 

  

§ 9.  Ärenden till Samverkansnämnden 14 februari  

Beslutsärenden 

a. Valärenden 

– Val av 1:e vice ordförande för samverkansnämnden 

Beslut  

att utse Emilie Orring (M) Region Uppsala till 1:e vice ordförande. 

 

– Val av ledamot till samverkansnämndens arbetsutskott 

Beslut 

att föreslå samverkansnämnden  

att utse Emilie Orring (M) Region Uppsala till ledamot i samverkansnämndens arbetsutskott.   

 

b. Budgetdirektiv gemensamt finansierade verksamheter 2021/Bilaga 

Beslut 

att föreslå samverkansnämnden  

att godkänna föreslagna budgetdirektiv för de gemensamt finansierade verksamheterna, och 

att uppdra till ledningsgruppen att återkomma med budgetförslag 2021 för de gemensamt 

finansierade verksamheterna till nämndens sammanträde den 5 juni 2020. 

 

c. Återrapport aktivitetsplan 2019/Bilaga 

Beslut 

att godkänna föreslagen återrapport av aktivitetsplan 2019. 
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Informationsärenden 

Regionala forskningsrådet, RFR 

Inera  

Gemensamt finansierad verksamhet: Centrum för sällsynta diagnoser 

Konferens Vård i rörelse 2020  

Avtal om samverkan i sjukvårdsregionen 2021-2024  

Nationell högspecialiserad vård 

Screeningrådet 

 

Ärenden för kännedom 

d. Protokoll Förbundsstyrelsen Svenskt ambulansflyg 2019-12-12 

e. Protokoll styrelsen Inera AB 2019-12-05 

 

§ 10.   Samverkansnämndens webbplats 

Eva-Lena visar den uppdaterade webbplats som publiceras senare under dagen.  

Beslut 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 11.   Rapport kartläggning rättspsykiatriska vårdplatser Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion 

Diskuteras framtagen kartläggning av rättspsykiatriska platser i sjukvårdsregionen.  

Idag sker samverkan genom en arbetsgrupp kopplad till verksamhetschefsgrupp psykiatri.  

Komplettera med framtidsplaner. 

Beslut 

att ge Ledningsgruppen i uppdrag att komplettera kartläggningen med regionernas 

framtidsplaner om utbyggnation inom rättspsykiatriområdet och därefter återkomma till 

arbetsutskottet. 

 

§ 12.   Övriga frågor 

Nämnden för Nationell högspecialiserad vård 

Stefan Olsson är ersättare i nämnden för nationell högspecialiserad vård. Stefan har fått 

förändrade arbetsuppgifter och är inte längre med i Samverkansnämnden. 

Beslut 

att Emilie undersöker om Stefan ska sitta kvar i nämnden för nationell högspecialiserad vård 

eller om det behöver nomineras en ny person, 

att om Stefan avsäger sig uppdraget föreslå samverkansnämnden 

att arbetsutskottet får i uppdrag att nominera person till platsen som ersättare i Nämnden för 

nationell högspecialiserad vård.   

 

Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp 2 för Nationell högspecialiserad vård 

Tobias Kjellberg slutar som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland sista januari. 

behöver ersättare till beredningsgrupp 2 utses. Ledningsgruppen bereder frågan under februari 

och SVN-AU kan hantera det i samband med mötet den 12 mars. Av vikt att 

sjukvårdsregionen representerad och nämnden har inget möte förrän i juni. 

Beslut 

att Ledningsgruppen får i uppdrag att bereda frågan om deltagare i beredningsgrupp 2, och  

att föreslå samverkansnämnden 

arbetsutskottet får i uppdrag att nominera eventuell en efterträdare till Tobias Kjellberg till 

Socialstyrelsens beredningsgrupp 2 för Nationell högspecialiserad vård. 
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§ 13.   Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva-Lena Aspetorp 

 

 

Justeras  

 

Örebro den    februari 2020    

 

 

 

Andreas Svahn    

 

 

Uppsala den    februari 2020 

 

 

 

Tommy Berger 


