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Delårsrapport 2018 

Förslag till beslut 

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens godkänner redovisad 

delårsrapport. 

Bakgrund 

Samverkansnämnden (SVN) är en gemensam nämnd med representation från 

Region Östergötland (RÖ), Landstinget i Kalmar län (LKL) och Region 

Jönköpings län (RJL) med placering i Östergötland. Nämnden är underställd 

regionfullmäktige och är en politisk nämnd med egen beslutanderätt i 

regionsjukvårdsfrågor. 

I delårsrapporten redovisas bland annat samverkansnämndens fattade beslut, 

behandlade ärenden samt avgivna yttranden. Vidare redovisas för 

sjukvårdsregional uppföljning och regionavtalet 2018. 

Anders Henriksson (S) Karl Landergren  

Ordförande Samverkansnämnden Ordförande 

för sydöstra sjukvårdsregionen Regionsjukvårdsledningen 

Bilagor 
Delårsrapport – Samverkansnämnden augusti 2018. 



 
 

1 

  
    
           Dnr: SVN 2018-18 
 

Samverkansnämnden 
 
 
 
 
Delårsrapport - Samverkansnämnden augusti 2018  
 

 
 
Samverkansnämnden 
 

Samverkansnämnden (SVN) är en gemensam nämnd med representation 
från Region Östergötland (RÖ), Landstinget i Kalmar län (LKL) och Region 
Jönköpings län (RJL) med placering i Östergötland. Nämnden är underställd 
regionfullmäktige och är en politisk nämnd med egen beslutanderätt i 
regionsjukvårdsfrågor. 
 
Under året har Samverkansnämnden beslutat om: 
- årsredovisning 2017 för Samverkansnämnden (SVN) inkl 

uppföljningsplan och regionala systemmått. 
- en fördjupning i fokusområden med syfte att skapa förutsättningar att ta 

nästa steg som sjukvårdssystem och utveckla samverkan även utanför 
hälso- och sjukvårdsområdet.  

- rekommendation gällande nationell nivåstrukturering av sarkom som 
innebär att 

o godkänna och tillämpar beslutsrekommendationen avseende 
nationell nivåstrukturering för sarkom till tre vårdenheter i landet 

o Universitetssjukhuset i Linköping utgör sjukvårdsregional 
instans för sarkom 

- att ställa sig bakom Socialstyrelsens rekommendation i remissversion av 
”Screening för prostatacancer – rekommendation och 
bedömningsunderlag”. 
 

  I övrigt har nämnden behandlat följande ärenden: 
 

Återrapporteringar har skett från det Nationella screeningrådet, från det 
Nationella rådet för kunskapsstyrning, från Svenskt ambulansflyg samt 
från Rikssjukvårdsnämnden.  

 
Information har givits från samtliga RMPG (Regionala Medicinska Program 
Grupper) i form av sammanställd årsrapport med muntlig föredragning.  
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Information har lämnats från Regionalt cancercentrum Sydöst (RCC) 
avseende uppföljning av sjukvårdsregionens 6 patientlöften inom 
cancerområdet 
 
Yttranden har skett avseende remisser nationella riktlinjer 
- för vård vid endometrios 
- för vård vid epilepsi 
- för vård vid psoriasis 

 
Sjukvårdsregional uppföljning 
 
  Inför 2009 enades om att följa ”regionala systemmått”. Uppföljnings- 
  variablerna följer strukturen enligt ”God-vård-konceptet” och redovisas
  med olika frekvenser. Uppföljningen ingår nu som en naturlig del inom 
  regionsjukvårdssamarbetet 
 

Den mätvärden som föreligger hittills under året indikerar att 
regionernas/landstingets resultat står sig väl i en nationell jämförelse. 

 
  Under året gör respektive landsting egna analyser av landstingets egna 
  data. I samband med SVN:s årsredovisning görs en gemensam regional 
  analys.  
 
 
 
”Regionavtalet” 2018  
 
  Årligen träffas en ”Regional överenskommelse om Samverkan och vård i 

Regionen samt Vård vid Universitetssjukhuset i Linköping (US)” – 
vanligen benämnt ”Regionavtalet” 

 

Verksamhet   
-sjukvård i regionen Utöver överenskommelse om vård vid US omfattar även avtalet ett antal 

samverkansområden ”Områden för ökad regional samverkan” (avsnitt B) 
Regelbunden rapportering av aktivitetsgrad sker till Region- 

  sjukvårdsledningen och i förekommande fall även till Samverkans- 
  nämnden. En samlad rapportering av aktiviteter och uppnådda effekter sker 
  i SVN:s årsredovisning. 
 
 
 

Verksamhet  
-regionsjukvård Avtalet omfattar huvudsakligen fyra större vårdområden där regionala 

centrumråd finns etablerade: 
• barn- och kvinnosjukvård 
• hjärtsjukvård 
• kirurgisk och onkologisk sjukvård samt ortopedi 
• rekonstruktiv kirurgisk sjukvård  
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Utöver dessa områden omfattar avtalet vård inom Närsjukvården i centrala 
Östergötland, smärt- och yrkesmedicin och mindre delar inom 
laboratoriemedicin. 

 
Ekonomi   
 
Ersättning 

Ersättningarna för regionsjukvården delas upp i en fast del och en rörlig del. 
Rörlig del utgörs av ett gemensamt US-pris och fakturering baseras på 
faktiskt utförd vård. RÖ lämnar helt fast ersättning.  
 
Bedömning av rörlig del har gjorts av respektive landsting.  
 
Fast avtalad del och beräknad rörlig del uppgår i avtal 2018 till: 
 

  (belopp i tkr)   Fast Rörlig Summa 
Region Östergötland  667.700  667.700 
Region Jönköpings län  303.610 173.000* 476.610 
Landstinget i Kalmar län   231.878  106.300 338.178 
 
Summa                     1.203.188 279.300     1.482.488 

 
*i beloppet ingår rörlig faktura från november 2017 som betalades i mars 2018. 
Fakturabelopp 13,6 mkr och ingick inte i redovisningen för 2017. 
 

Utöver debiterad vårdproduktion finns inom avtalet överenskommelser om 
särskilda ersättningar i form av helt rörliga ersättningar och särskild 
överenskommelse beträffande läkemedel. För RJL beräknas dess uppgå till 
3,8 mkr och för LKL beräknas dessa uppgå till 1,0 mkr (framför allt heart-
mate) och ca 8,5 mkr för läkemedel. 

 
 
Avstämning 

Från 2016 tillämpas en ny 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 kostnad och innebär att återstående del utgörs av avtalets 
fasta del. 

 
För avtal 2018 baseras beräkningen på åren 2014-2016. 
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Ekonomiska  
flöden 

  
De ekonomiska flödena hanteras på följande sätt: 
 
Region Östergötland  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Region Jönköpings län  Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 
Landstinget i Kalmar län  Landstingsstyrelsen 
 

. 
 
 
 
Samverkansnämnden föreslås BESLUTA 

 
a t t godkänna redovisad delårsrapport 
 

 
 

 
Krister Björkegren Agneta Jansmyr Ingeborg Eriksson

                      Regiondirektör Regiondirektör Landstingsdirektör  
Region   Region  Landstinget i 
Östergötland  Jönköpings län Kalmar län  
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