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9. Arbetsstruktur för samverkansnämndens 
arbete kring regionala utvecklingsfrågor samt 
prioriteringar och mötesformer 
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Förslag 
• Fortsätta att intensifiera samverkan inom hälso- och 

sjukvård i bred mening 
• Fördjupa inom eHälsa och folkhälsoarbete  
• Ha utrymme för SVN att ta upp även andra delar av det 

regionala utvecklingsuppdraget vid behov 
• Ha beredskap för vad som sker efter Indelnings-

kommitténs betänkande 
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Konsekvenser för beredning 
• Regionsjukvårdsledningen utgör beredning och genomförandeorgan 
• Ansvarig tjänsteperson mot SVN tar v.b. frågor till RD om de ligger 

utanför även bred definition av hälso- och sjukvårdsområdet. 
• Beredning görs av RD/regional utvecklingsdirektör som också kan 

närvara vid del av samverkansnämnd.  
• Även den politiska närvaron kan behöva utökas vid en sådan del av 

sammanträdet.  
• Utvärdering om 1-2 år eller vid behov 
 



  

  

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Fokusområden (SVN 2018-05-03) 

 
- Kompetensförsörjning och nya kompetenser 
- Digitalisering 
- Samverkan i regionala utvecklingsfrågor 
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Fokusområden, komplettering (SVN 2019-03-21) 

 
- Förebyggande arbete 
- Kunskapsstyrning 
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Nära vård – och hälsa 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Psykisk ohälsaÖvervikt och fetmaHälsoklyftorna (t.ex. geografiskt, socioekonomiskt)
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Styrkor 
• Befolkningsfokus med direktlänkar till kommuner, civilsamhälle och andra 

samhällsaktörer inom sydöstra som helhet. 
 

• Kontinuerlig trendspaning och koordinerade analyser av hälsoläget 
 

Utmaningar 
• Behov av samverkan med andra RMPO:n på ett mer strukturerat sätt, kanske 

genom gemensamma mål och strategier över RMPO-gränser? 
 

• Särskilda utmaningar utifrån folkhälsoläget är ungas psykiska hälsa, övervikt och 
fetma, samt de fortsatt oförändrade/växande hälsoklyftorna mellan olika grupper 
och geografiska områden. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
HälsosamtalenMkt pos till strukturen och kunskapåsrådet!
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Tagit intryckAmbition/omfattning, Systemperspektiv, inlåsning mmViktigt med den positiva bilden
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SVN medskick 
• Det är viktigt att få tid till den politiska processen 

och förankringen. 
• Det är ett känsligt system med många samband så 

det är viktigt med ett systemperspektiv. 
• Det är viktigt att även andra system också 

anpassas så som utbildning och ersättningssystem. 
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24 Maj 
• Årsrapporter 
• Kunskapsråden lyfter ”Tre viktigaste” 
• Möjlighet till fördjupning 
• Fortsatt samtal om politikens roll 
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