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Protokoll för Samverkansnämnden för sydöstra 
sjukvårdsregionen, 23 mars 2018 
 
Tid och plats  10.00 – 14.00 Fredensborgs Herrgård, Storebro  
 
Beslutande  Anders Henriksson (S), ordförande 
 Mats Johansson (S), vice ordförande 
 Maria Frisk (KD), vice ordförande 
 Fredrik Sjöstrand (M) ersättare för Marie Morell (M) 
 Anita Jernberger (L) 
 Malin Wengholm (M) §§ 1-8 (deltar via video) 
 Jimmy Ekström (L) ersättare för Marcus Eskdahl (S) 
 Lena Segerberg (S) 
 Malin Sjölander (M) 
 Kaisa Karro (S) 
 
Tjänstepersoner Göran Atterfors, regionvårdssakkunnig, Region Östergötland 

Karl Landergren, regionvårdssakkunnig, Landstinget i Kalmar län 
Susanne Yngvesson Strid, regionvårdssakkunnig, Region Jönköpings 
län  
Gunnita Augustsson, regionvårdssakkunnig, Landstinget i Kalmar län 
Moa Rosholm, nämnsekreterare, Landstinget i Kalmar län 
Srinivas Uppugunduri, Regionalt cancercentrum sydöst § 9 

 
 
 
Sekreterare Moa Rosholm   Paragrafer 1-13 
  
Ordförande Anders Henriksson (S)  
   
Justerare Mats Johansson (S) och Maria Frisk (KD)  
 
 
 
 
  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 

Sammanträdesdatum 2018-03-23 

Datum då anslaget sätts 
upp 
 

2018-04-11 
 

Datum då anslaget tidigast   
tas ned 

2018-05-03 
 

Förvaringsplats för 
protokollet Protokollet finns tillgängligt på landstingets/regionernas diarium 
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§ 1  

Godkännande av föredragningslistan 
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen godkänner 
föredragningslistan för sammanträdet. 

§ 2  

Val av sekreterare  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen utser Moa Rosholm och 
Elin Lindskog, Landstinget i Kalmar län, att vara sekreterare i 
Samverkansnämnden för åren 2018-2019. 

§ 3  

Val av justerare och tid för justering 
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen utser Mats Johansson (S) 
och Maria Frisk (KD) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

Justeringen sker digitalt. 

§ 4  

Rapport från Nationella screeningrådet  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund  
Maria Frisk (KD) rapporterar från sammanträdet med Nationella screeningrådet. 
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda 
screening för prostatacancer med PSA-prov. Förslaget har skickats ut på remiss 
och synpunkter ska lämnas in senast 9 maj 2018. Samverkansnämnden kommer 
att behandla remissen på sitt sammanträde den 3 maj 2018. 

Det pågår en studie om screening för tarmcancer och svar om rekommendation 
beräknas komma under 2019. På sitt sammanträd diskuterade Nationella 
screeningrådet även eventuell screening av diagnoserna SKID och X-ALD.  
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§ 5  

Rapport från Rådet för styrning med kunskap  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund  
På senaste sammanträdet med Rådet för kunskapsstyrning deltog Kajsa Karro 
(S). Rådet fick en föredragning av bland annat Anna Nergårdh, särskild utredare 
regeringskansliet, om Nära vård.  

§ 6  

Rapport från Svenskt ambulansflyg  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund  
Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse. Medlemmar är alla Sveriges landsting och regioner. Svenskt 
Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla 
ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan 
och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. 

Malin Wengholm (M) informerar om det senaste mötet med Svenskt 
ambulansflyg. Förvaltningsrätten i Uppsala mottog den 13 november en ansökan 
om överprövning av Region Uppsalas upphandling avseende ambulansflygplan 
för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. En ekonomidirektör ingår 
numera i beredningsgruppen som ska rapportera till styrelsen.  

§ 7  

Rapport från Rikssjukvårdsnämnden  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund  
Rikssjukvårdsnämndens syfte är att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska 
bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde. Vid 
senaste sammanträdet tog Rikssjukvårdsnämnden beslut om avancerad barn- 
och ungdomskirurgi och är nu inne i en beslutsprocess för högspecialiserad 
vård.  

ProSale Signing Referensnummer: 525416



 
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen   

4 
 

§ 8  

Rapport kostnader för ambulansflyg 
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund  
Susanne Yngvesson Stridh redovisar respektive landstings/regions kostnader 
och antal uppdrag för ambulansflyg, något som efterfrågades vid förra 
nämndsmötet. Statistiken gäller alla flygtransporter och alltså inte transporter 
med helikopter.  

Nämnden diskuterar skillnaderna i antalet uppdrag mellan 
landstingen/regionerna och kommer fram till att det är fördelningen av 
transportmedel som är skillnaden. Region Jönköping använder i större 
utsträckning helikoptertransporter, vilket förklarar det låga antalet uppdrag med 
flygtransport.  

§ 9  

Information om årsredovisning för Regionalt 
cancercentrum sydöst (RCC) och prostatascreening i 
sydöstra sjukvårdsregionen  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund  
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum Sydöst 
(RCC), redogör för de sex patientlöften som finns inom Sydöstra 
sjukvårdsregionen och som utgör grunden för cancervården som bedrivs. 
Statistik visar hur respektive mål uppfyllts under 2017 och hur man ska arbeta 
framåt.  

Vidare informerar Srinivas Uppugunduri om kommande arbete kring 
prostatascreening och PSA-prov. RCC Samverkan har fått uppdraget att samla 
de som har bäst kunskap kring PSA-prov och alternativ tilläggsdiagnostik och 
genomföra workshops med syfte att identifiera ett standardiserat och effektivt 
handläggande vid PSA-test i Sverige. Den 4 juni hålls första workshopen med 
särskilt inbjudna där man ska diskutera hur man bör åtgärda den oorganiserade 
provtagningen i Sverige, samt hur den ser ut idag och vilka modeller som finns. 
Till den andra workshopen bjuds tjänstemän, politiker, patienter och 
professionsföreningar in för att diskutera det förslag till åtgärd som tagits fram.  

Respektive landsting/region får i uppdrag att till nämndens möte den 28 
september 2018 kartlägga hur erbjudande av PSA-prov ser ut.  
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§ 10 Diarienummer SVN 2018-5 

Årsredovisning för Samverkansnämndens för sydöstra 
sjukvårdsregionen  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen godkänner 
årsredovisningen för 2017. 

Bakgrund  
Årligen görs en årsredovisning för Samverkansnämnden. Materialet är 
strukturerat enligt nedan. 

• nämndens verksamhet under året 
• avtalsuppföljning 
• uppföljningsplan 
• kommentarer till regionala systemmått 
• regionala systemmått  
• regionala systemmått, diagram  

Handlingar 
1. Beslutsunderlag daterat den 23 mars 2018.  
2. Årsredovisning Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2017. 

§ 11  

Fokusområden för Samverkansnämnden för sydöstra 
sjukvårdsregionen  
Beslut  
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ger presidiet i uppdrag att 
fördjupa sig kring fokusområdena och återkomma med förslag på fokusområden 
vid nästa nämndssammanträde den 3 maj 2018, samt att ta fram en analys av de 
strukturer för samverkan kring regionala utvecklingsfrågor som finns idag.  

Bakgrund  
Karl Landergren, regionvårdssakkunnig Landstinget i Kalmar län, redogör för 
syftet med fokusområdena: de skapar förutsättningar för att ta nästa steg som 
sjukvårdssystem och utveckla samverkan även utanför hälso- och 
sjukvårdsområdet. Han visar även förslag på fokusområden.  

Nämnden diskuterar i två grupper och väljer ut tre lämpliga fokusområden var: 

- Digitalisering och Artificial Intelligence  
- Arbetsfördelning och nivåstrukturering 
- Utbildning och kompetensförsörjning  

- Kompetensförsörjningsfrågor och nya kompetenser  
- Digitalisering 
- Smart specialisering  
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§ 12  

Delegationsärenden  
- Yttrande över remiss Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd (Presidieprotokoll 2018-01-10). 
- Yttrande över remiss Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor (Presidieprotokoll 2018-02-05). 

§ 13  

Inkomna skrivelser  
- Revisionsskrivelse – Systematisk kvalitetsförbättring av 

patientsäkerhetsarbetet Region Östergötland, SVN 2017-29 
- Revisionsskrivelse – IT-säkerhet Region Östergötland, SVN 2017-30 
- Revisionsskrivelse – Styrning av primärvårdens ansvar avseende psykisk 

ohälsa Region Östergötland, SVN 2017-31 
- Revisionsberättelse – Det sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården, 

SVN 2018-3 
- Revisionsskrivelse – Tandvård för personer som har stora behov på grund av 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Region Östergötland, SVN 
2018-8 

- Revisionsskrivelse – Kollektivtrafik – Mål och uppföljning Region 
Östergötland, SVN 2018-10 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Moa Rosholm

Datum & Tid 2018-04-09 16:03:09 +02:00

Identifikationstyp E-post (moa.rosholm@ltkalmar.se)

Identifikations-id id175d8aa7f55c4b21968b260bab2d36bd

Namn Anders Henriksson

Datum & Tid 2018-04-09 20:24:07 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46705176030)

Identifikations-id idea1cd8dfc1954b2791410ce5198ba8d4

Namn Mats Johansson

Datum & Tid 2018-04-10 14:09:53 +02:00

Identifikationstyp E-post (mats.e.johansson@regionostergotland.se)

Identifikations-id id3e37bffec14d4d7aa4cdd0c2c3648e5f
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Namn Maria Frisk

Datum & Tid 2018-04-11 16:12:49 +02:00

Identifikationstyp E-post (maria.frisk@rjl.se)

Identifikations-id id995f3596e2dd48079e58e864aef3d7b3
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