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Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott 
 

Datum:  2020-05-15 

  

Plats:            Skype 
    

 Närvarande: Andreas Svahn, Region Örebro län, ordförande 

 Emilie Orring, Region Uppsala  

 Marianne Utterdahl, Region Värmland  

 Ulf Berg, Region Dalarna  

Jonas Lindeberg, Region Sörmland  

Tommy Berger, Region Gävleborg 

Denise Norström, Region Västmanland 

 

  Rickard Simonsson 

Göran Angergård  

Eva-Lena Aspetorp 

 

 

1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. 

 

2. Val av justeringsperson 

 Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Emilie Orring, Region Uppsala. 

 

3. Samverkan Covid-19  

Göran Angergård, ordförande Ledningsgruppen, rapporterar läget med Covid-19 i 

sjukvårdsregionen, både pågående samverkan och planer för kommande samverkan i arbetet 

med att hantera den uppbyggda vårdskulden. Presentation bifogas. 

Rapport på Samverkansnämnden av Göran och Petra Svedberg, ordförande 

produktionsplaneringsgruppen.  

 

4. Justering regional prislista  

Beslut 

att justera den regionala prislistan 2020 för Region Uppsala och Region Dalarna enligt bifogat 

underlag från och med den 1 juni. 

 

5. Ärenden till Samverkansnämnden  

Beslutsärenden 

a. Nominering Ineras regionala beredningsgrupp 

Inera vill stärka förankringsorganisationen genom en regional beredningsgrupp. I den 

regionala beredningen finns en regional beredningsgrupp och ett regionalt programråd. I den 

regionala beredningsgruppen representerar regiondirektörer och hälso- och 

sjukvårdsdirektörer regionerna, medan det i programområdet är mer operativ representation. 

Regiondirektörsgruppen och Ledningsgruppen inkommer med förslag på representanter till 

den regionala beredningsgruppen i kallelsen till Samverkansnämnden.  
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Beslut 

att föreslå samverkansnämnden 

att _______, regiondirektör Region _____ och, _____ hälso- och sjukvårdsdirektör Region 

______, representerar sjukvårdsregionen i Ineras regionala beredningsgrupp. 

 

b. Tidplan 2021  

Resoneras om möjligt invänta tidplan för SKR. De flesta regioner tar lokal tidplan inom kort, 

därav fördel att Samverkansnämnden fastställer sin tidplan i juni. Diskuteras för- och 

nackdelar om digitala möten. Enighet i att en variation av fysiska och digitala möten möjligt.  

Beslut 

att föreslå samverkansnämnden 

att Samverkansnämnden sammanträder följande datum under 2021: 

19 februari  

1-2 juni 

1 oktober 

2-3 december 

 

c. Budget gemensamt finansierade verksamheter 2021 

Diskuteras pandemins effekter på ekonomin och att förutsättningarna oklara för nästa år. 

Beslut 

att avvakta beslut om budget 2021 för de gemensamma verksamheterna till nämndens möte i 

oktober. 

 

d. Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell 

högspecialiserad vård (NHV) 

Föreslaget regelverk överensstämmer med det regelverk Samverkansnämndens beslutade den 

27 september 2019 gällande all vård utanför det egna länet. ”Gemensamt sjukvårdsregionalt 

regelverk för patienter och anhöriga/närstående till patienter vid vård utanför det egna länet”.  

Beslut 

att föreslå samverkansnämnden 

att rekommendera sjukvårdsregionens regioner  

att godkänna och tillämpa föreliggande rekommendation från Styrelsen för Sveriges 

Kommuner och Regioner om ersättningsregler för boende i samband med nationell 

högspecialiserad vård. 

 

Informationsärenden 

e. Rapport från Ledningsgruppen 

– Covid-19/Göran Angergård 

– Produktionsplanering/Petra Svedberg 

 

f. Preliminär version av Avtal om sjukvårdsregional samverkan/Bilaga  

Byte av namn på sjukvårdsregionen/Bilaga 

Presentation av vårdavtal/Mia Pettersson och Nicholas Prigorowsky 

 

Ärenden för kännedom 

g. Verksamhetsberättelser sjukvårdsregionala grupperingar och gemensamt finansierade 

verksamheter/Bilaga 
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Delegationsärenden för kännedom 

h. Justering regional prislista – Beslut SVN-AU 2020-05-14/Bilaga 

 

6. Verksamhetsplan 2021-2024 

Eva-Lena Aspetorp går igenom upplägget av verksamhetsplan i nuvarande avtal.  

Resoneras om tidsperiod och detaljnivå för verksamhetsplan kopplad till nytt Avtal om 

sjukvårdsregional samverkan.  

Ett förslag ska presenteras på arbetsutskottets möte den 11 september. 

 

7. Byte av namn på sjukvårdsregionen 

Rickard Simonsson presenterar kompletterat underlag gällande uppdraget att ge förslag på ett 

nytt namn för sjukvårdsregionen. Regiondirektörerna föreslår Sjukvårdsregion Mellansverige, 

och att det engelska namnet blir Healthcare region Mid Sweden, båda i enlighet med 

kommunikationsdirektörernas förslag.  

Diskuteras namnförslaget och tidpunkt för namnbyte. Finns en acceptans för namnbyte. 

Ärende för information till Samverkansnämnden 4 juni och utifrån diskussion där 

beslutsärende tillsammans med avtalet den 2 oktober. 

 

8.  Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva-Lena Aspetorp 

 

 

Justeras  

 

Örebro den    maj 2020    

 

 

 

Andreas Svahn    

 

 

Uppsala den    maj 2020 

 

 

 

Emilie Orring  

 


