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Samverkansnämnden, SVN

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens 

politiska organ. Nämnden består av tre 

företroendevalda och tre ersättare från vardera 

region. Ansvaret för ordförandeskap och 

sekreterare roterar mellan regionerna i 

tvåårsperioder.

Uppdrag

Samverkansnämnden beslutar om:

• vilken sjukvård som ska vara regiongemensam 

och till vilken enhet den ska samordnas

• vilken vård som inte ska bedrivas i 

sjukvårdsregionen

• fördelning av tilldelad budget från respektive 

region

• priser för såld vård

Regionsjukvårdsledningen, RSL

• Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till 

samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut 

om gemensam verksamhet och samverkan. 

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, 

samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, 

produktion, utveckling och ekonomi.

• Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas 

med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. 

Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar 

mellan regionerna i tvåårsperioder.

Handlingsplaner och årsrapporter

Sjukvårdsregionens programområden gör årliga 

handlingsplaner utifrån de nationella programområdenas 

verksamhetsplaner, sjukvårdsregionens patientlöften och 

identifierade utvecklingsbehov. Programområdena rapporterar 

kontinuerligt sitt arbete i de fyra kunskapsråden och gör en årlig 

sammanställning till Regionsjukvårdsledningen och 

Samverkansnämnden.
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Regionala kunskapsråd, KR

• De fyra kunskapsråden 
samordnar och följer upp 
arbetet i de regionala 
programområdena (RPO) på 
uppdrag av 
regionsjukvårdsledningen.

• Kunskapsråden bemannas 
med representanter från 
regionernas 
ledningsfunktioner och 
ordförande i ingående 
programområden.



Uppdragsbeskrivning Kunskapsråd

• Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård
• Tillgång till bästa möjliga kunskap i varje möte
• Kontinuerligt och gemensamt lärande
• Ta ansvar för sin del och  samspela med andra
• Patient-vårdteam – Region - Nationellt
• Mångårigt och framgångsrikt samarbete i SÖSR

• God vård
• Kunskap - vetenskap o erfarenhet
• Säker
• Respekt o delaktighet
• Lika villkor
• Tillgänglig
• Resurssmart



KRs uppdrag

• På uppdrag av RSL
• Säkerställa ledningsstöd till RPO

• Skapa förutsättningar och drivkraft för RPO

• Stödja samverkan mellan RPO

• Följa upp RPO

• Kanal mellan RSL och RPO

• Säkerställa PV-perspektiv i alla RPO

• Deltagare
• 2 ledamöter från respektive region

• Ordföranden i ingående RPO samt representant från RPO primärvård



Arbete i  KR

• Ordförande
• Företräder SÖSR

• Driver arbetet och säkerställer uppdraget

• Etablerar kontakt med andra grupper

• Håller i KR-möten

• Skapar rutiner och fördelar arbete i samråd

• Deltagare
• Representerar sin region eller RPO

• Bidra med sakkunskap och aktivt samverka, förankra och sprida info i den 
egna organisationen och/eller RPO
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Årshjul för 

sjukvårds-

regionen 



Föregående möte

• RAG onkologi

• Ortopediska köer – triangelrevision

• Kirurgi – öka samverkan inom benign kirurgi

• Hud – ännu ingen samverkan, ovana, patienter vill inte

• MT – IBD-kirurgin eftersatt. MDK deltagandet lågt. Gastroenterolog
Värnamo.

• Njur o urinvägar – RALP från Kalmar.



Strategidag 16 november 3 februari

• Nuvarande samverkan
• RPO – medlemmar behöver ses över, kanske 

fler RAG
• Utveckla flöden/processer
• Låg samverkan mellan RPO
• Stödfunktioner underanvända

• upphandling

• Remissfunktioner!?
• Glöm ej deltagande från akut vård, äldres 

hälsa, psykiatri och primärvård vid bildande av 
arbetsgrupper

• Utveckling
• Nära vård – kommer att behöva mycket 

samverkan mellan RPO. Vem driver frågan.
• Gemensamma möten om områden som berör 

flera RPO
• Vad är Kunskapsrådens roll?
• Vad används årsrapporterna till? 

Återkoppling?

• Analysstöd
• Jämlik vård - Analys av socioekonomi, 

demografi
• Minska variation viktigt – hur kan vi få info? 

(barndiabetes gott exempel)
• Problem med efterfrågan och levererad 

data – inte alltid synkroniserat

• Hinder o möjligheter
• Register 
• Är data jämförbara?

• Standarder inom SÖSR? Uppdrag till RSL!
• Juridiska problem
• Fastnar oftare i att data brister i jämförelse 

istället för intern analys
• Triangelrevision!?



Strategidag 16 november 3 februari
Summering
• Uppdrag, roller och mandat behöver tydliggöras liksom kunskapsorganisationens roll i förhållande till den 

egna regionen. Kunskapsråden ska inte ses som en mellanstation.
• Förtydliga att Sydöstra sjukvårdsregionen är ett samverkansorgan och endast indirekt kan besluta över 

linjeorganisationen.
• Hur hårt tryck kan vi lägga på RSG analys och uppföljning? Räcker den nuvarande kompetensen och 

resurserna? Vilka prioriteringar ska de göra? Ta fram information om och rutin för hur RPO får del av 
arbetet i RSG. Äldres hälsa vill vara testpilot.

• Hur kan vi arbeta effektivt med all nationella input, remisser och uppdrag. Alla RPO har bidragit på ett 
positivt sätt.

• Minimera den administrativa bördan på RPO.
• Säkra att uppdragen hänger ihop med målbilden.
• Bra med dialog kring samverkan – fortsatt utveckla (målbild/uppdrag).
• Lära oss att inte göra allt själva utan mer tillsammans och dra nytta av redan gjorda arbeten.
• Viktigt att RPO fortsätter påtala behov av att ta bort hinder snarare än att efterfråga beslut i specifika 

frågor.
• Dela med oss av det som fungerar så vi inte drunknar i svårigheterna.



Pandemi och tillgänglighet

Samarbete – vad är gjort under pandemin

Hur har resp NPO agerat

Hur har pandemin påverkat resp RPOs handlingsplaner

Tillgänglighet – finns SÖSR-övergripande projekt

Vad kan Kunskapsrådet bidra med i detta?



Screening tarmcancer

• Rikard Svernlöv, Magtarmmed. kliniken, US, Linköping
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8. RCC – RPO cancersjukdomar Reidar Källström
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Övriga frågor

OPT – organiserad PSA-testning

Vaccinationer medarbetare


