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Årligen görs en delårsrapport för Samverkansnämnden baserat på augusti.  
 
Materialet är strukturerat enligt nedan 
• nämndens aktiviteter under året 
• uppföljning årlig överenskommelse 
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Regionsjukvårdsstaben 2020-09-25 
Göran Atterfors Dnr: SVN 2020-43 
 

Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Delårsrapport augusti 2020 
Årets verksamhet har till stora delar påverkats av pågående pandemi varför uppföljning 
av ekonomi och tillgänglighet bör tolkas med försiktighet. 

Samverkansnämnden 
Samverkansnämnden (SVN) är en gemensam nämnd med representation från Region 
Östergötland (RÖ), Region Kalmar län (RKL) och Region Jönköpings län (RJL) med 
placering i Östergötland. Nämnden är underställd regionfullmäktige och är en politisk 
nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor. 
 
Under delåret har Samverkansnämnden beslutat om: 

• årsredovisning 2019 för Samverkansnämnden (SVN) inklusive uppföljningsplan 
och regionala systemmått. 

• att rekommendera regionerna att införa tarmcancerscreening från 2022 samt 
anslutning till gemensamt kallelsekansli. 

• internkontrollplan för samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
• revidering av reglemente som en anpassning till Nationellt system för 

kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 
• revidering av prislista med anledning av nya riktlinjer för kodning av Covid-19 

patienter. 
• att anta SKR:s rekommendation om boende i samband med nationell 

högspecialiserad vård. Respektive region rekommenderas att tillstyrka förslaget. 
Samverkansnämnden föreslår även att riktlinjerna tillämpas för övrig vård inom 
och utanför sjukvårdsregionen. 

• att rekommendera regionerna att besluta om det tillstyrka förslaget vid 
Samverkansnämnden 2019-11-30 om ”Enhetspris för kost och logi vid 
behandling på Skandionkliniken”. 

• att avge yttrande över nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. 
 
Samverkansnämnden har fått återrapporteringar från: 

• Nationella screeningrådet 
• Rådet för styrning med kunskap 
• Svenskt ambulansflyg 
• Nämnden för högspecialiserad vård 
• Skandionkliniken 
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Samverkansnämnden har informerats om: 
• årsrapporter för sjukvårdsregionens programområden 
• förstudien om organiserad prostatacancertestning som genomförts och läget 

avseende långtidsuppföljning av barncancer 
• läget för beslutade fokusområden (kunskapsstyrning, kompetensförsörjning, 

digitalisering, samverkan i regionala utvecklingsfrågor samt hälsofrämjande och förebyggande 
insatser) 

• sjukvårdsregionens medicinska resultat utifrån rapporten ”Öppna jämförelser 
2020” 

 
Samverkansnämnden har även förberett konferensen ”Vård i rörelse 2020” i anslutning 
till sammanträdet 25 september. 

Överenskommelse 2020 
Samverkansnämnden beslutar om en årlig överenskommelse om samverkan och vård i 
Sydöstra sjukvårdsregionen. Överenskommelsen omfattar samverkan inom hälso- och 
sjukvård, högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping, ersättningar och 
fokusområden. 

Hälso- och sjukvård i regionen 
Aktiviteter inom ramen för sjukvårdsregional samverkan (avsnitt B i 
överenskommelsen) rapporteras kontinuerligt till Regionsjukvårdsledningen och i 
förekommande fall även till Samverkansnämnden. En samlad redovisning av aktiviteter 
och uppnådda effekter finns i nämndens årsredovisning. 

Högspecialiserad vård 
Utöver sjukvårdsregional samverkan omfattar överenskommelsen högspecialiserad vård 
vid Universitetssjukvården. Sedan 2019 omfattar överenskommelsen villkor för de 
ekonomiska effekterna av patientströmmarna inom hela sjukvårdsregionen. 

Ekonomi 
Ersättning 
Ersättningarna för regionsjukvården vid Universitetssjukhuset i Linköping och övriga 
delar av Region Östergötland delas upp i en fast del och en rörlig del. Rörlig del utgörs 
av ett gemensamt sjukvårdsregionalt pris och fakturering baseras på faktiskt utförd vård. 
RÖ lämnar helt fast ersättning. Bedömningen av rörlig del har gjorts av respektive 
region. 
 
Vård i Region Östergötland (belopp i tkr): 
 Fast Rörlig Summa 
Region Östergötland 709.242  709.242 
Region Jönköpings län 336.528 148.652 485.180 
Region Kalmar län  267.306 114.663 381.969 
Summa 1.313.076 263.315 1.576.391 

 
Den helårsbedömning som gjorts indikerar en viss nedgång i remitteringen på grund av 
Covid-19 men beräknas återgå till mer normala volymer under hösten. 
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Utvidgad avtalsmodell 
Från 2020 gäller gemensam avtalsmodell för alla patientströmmar inom 
sjukvårdsregionen med undantag för primärvård och viss psykiatri det vill säga 
uppdelning i fast och rörlig del. Rörlig del utgörs av ett gemensamt sjukvårdsregionalt 
pris och fakturering baseras på faktiskt utförd vård.  
 
Bedömning av rörlig del har gjorts av respektive region.  
 
Detta innebär följande avtalade fasta delar och beräknade rörliga delar i avtal 2020. 
Vård i Region Jönköpings län (belopp i tkr): 
 Fast Rörlig Summa 
Region Östergötland 29.693 18.170 47.863 
Region Kalmar län 4.032 3.505 7.537 
Summa 33.725 21.675 55.400 

 
Vård i Region Kalmar län (belopp i tkr): 
 Fast Rörlig Summa 
Region Östergötland 11.435 5.500 16.935 
Region Jönköpings län 8.476 5.000 13.476 
Summa 19.911 10.500 30.411 

 
Med tanke på Covid 19 är helårsbedömningen problematisk. Några avgörande 
avvikelser från budgeterade nivåer beräknas dock inte uppkomma. 
 
Avstämning 
Inom sjukvårdsregionen tillämpas en avtalsmodell som innebär att avtalets fasta del 
baseras på medelkostnadsnivå enligt KPP-avstämning för de tre senaste åren. Samtidigt 
tas hänsyn till medelkonsumtion mätt i DRG-poäng enligt KPP-avstämning de tre 
senaste åren. Genomsnittligt beräknat DRG-pris ska täcka 35 % av kostnaden och 
innebär att återstående del utgörs av avtalets fasta del. För 2020 baseras beräkningen på 
åren 2016-2018. 
 
Ekonomiska flöden 
De ekonomiska flödena hanteras på följande sätt: 
Region Östergötland Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Region Jönköpings län Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 
Region Kalmar län Regionstyrelsen 
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Tillgänglighet 
Redovisning av tillgänglighet inom ramen för den årliga överenskommelsen sker i 
delårsrapport och i bokslutet 

 
Utfall efter augusti visar regelmässigt längre väntetider som förkortas under vår- och 
höstmånader med högre produktion där redovisning i bokslutet ger en bättre bild av 
tillgängligheten.  
 
På grund av rådande pandemi bör siffrorna tolkas med försiktighet men en initial 
bedömning är att främst tillgängligheten till behandling påverkats medan 
tillgängligheten till besök är i nivå med föregående år.  
 
Majoriteten av patienter väntande på behandling återfinns vid ortopediska samt hand- 
och plastikkirurgiska klinikerna. 
 
 

Totalt antal väntande patienter samt antal 
väntande mer än 90 dagar 

 

     
     

2020 (aug)     
Behandl Region Tot >90 dgr % 

 RJL 247 140 57% 
 RKL 255 139 55% 
     

Besök Region Tot >90 dgr % 
 RJL 85 24 28% 
 RKL 185 71 38% 
     
     
     

2019 (aug)     
Behandl Region Tot >90 dgr % 

 RJL 235 57 24% 
 RKL 194 50 26% 
     

Besök Region Tot >90 dgr % 
 RJL 184 48 26% 
 RKL 220 53 24% 
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