
 
 

1 
 

 

Mötesanteckningar  
 

Regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen 

3 juni 2021, kl. 10.00-11.00, digitalt 
 

Närvarande Lena Lundgren, ordförande  Region Östergötland  

 Charlotte Sand, sekreterare  Region Östergötland 

 Ninnie Borendal Wodlin  US, Region Östergötland 

 Anna Bowall   Region Östergötland  

 Stefan Franzén   Region Östergötland  

 Reidar Källström  Region Östergötland 

 Annica Öhrn Region Östergötland 

 Florence Eddyson Hägg   Region Kalmar län 

 Karl Landergren   Region Kalmar län  

 Johan Rosenqvist   Region Kalmar län  

 Jan-Erik Karlsson   Region Jönköpings län  

 Martin Takac  Region Jönköpings län  

 Susanne Yngvesson   Region Jönköpings län  

 

Förhinder  Sofia Hartz   Region Kalmar län 

 Mats Bojestig  Region Jönköpings län 

 

Adjungerade Peter Blomberg punkt 2 Region Östergötland 

 Anders Östberg punkt 2 Region Östergötland 

 Jonatan Vincent punkt 2 Region Jönköpings län  

1. Inledning 

Lena Lundgren hälsade alla välkomna till mötet. Övrig fråga anmäldes, se punkt 5. 

2. RSG Regionavtal 

a-b) Avtalsbelopp 2022 och regler för vidareremittering  

Peter Blomberg och Anders Östberg gick igenom avtalsmodellen för Sydöstra sjukvårds-

regionen, SÖSR, och informerade om de nya avtalsbeloppen för 2022. Grundprincipen är att 

de ekonomiska spelreglerna inte ska försvåra patientrörligheten. Modellen har en fast och en 

rörlig del (65/35) och baseras på ett genomsnitt av de tre senaste åren, vilket gör den stabil 

och hållbar över tid. Primärvård och rättspsykiatri ingår inte i modellen. 

 

 

 

 

 

Tillkommer beräknad rörlig del med 35 % 24.474 kr (23.304 kr) 

Gemensamt DRG 1,0-pris 69.926 kr (66.584 kr) (+5 %) 

Fast del 2022 RÖ RJL RKL 

RÖ - 349 (347) 277 (280) 

RJL 28 (28) - 5 (4) 

RKL 12 (12) 11 (11) - 
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Patient som normalt ”behandlas/handläggs” av klinik men av olika anledningar skickas till 

annat sjukhus utanför Sydöstra sjukvårdsregionen hanteras inom avtalsmodellen. Det innebär 

att den region (vanligtvis klinik på US) som remitterar vidare utanför sjukvårdsregionen står 

för kostnaden, vilka därefter faktureras enligt avtalsmodellen. 

Konklusion 

Regionsjukvårdsledningen, RSL, ställer sig positiv till förslag om avtalsbelopp 2022. 

Förslaget innebär även en utökad finansiering för Klinisk Genetik (3,6 mkr) och en årlig 

finansiering av Registercentrum Sydost, RCSO (1,5 mkr). Beslut om avtalsbelopp tas vid 

Samverkansnämnden möte den 3 december 2021.  

Se även bilaga 2a 

 

c) Rättspsykiatri i avtal 

Jonatan Vincent gick igenom förslag till ändrad modell för rättspsykiatri. I nuläget köper 

Region Jönköpings län rättspsykiatriplatser av Region Östergötland enligt gällande avtal från 

2018. Målet med den nya modellen är: 

• Likna SÖSRs vanliga avtal. 65/35 i båda modellerna. Enda skillnaden är att volym 

beräknas på vårddygn istället för via KPP 

• Ta hänsyn till ökad eller minskad volym utan att behöva skriva om avtalet. Ökar 

antalet köpta platser så ökar rörliga delen direkt, och fasta delen nästa år, och vice 

versa 

• Verksamheten ska inte behöva tänka på avtalsmodellen. Se ovan. Säljande part kan 

vara trygg i att alltid får fullt betalt. Köpande part kan påverka sina framtida kostnader 

utifrån nyttjande.  

• Rättvis åt båda håll. Ingen skär emellan 

• Lätt för Kalmar att ansluta sig till samma avtal i framtiden. Eftersom ovan principer är 

samma som huvudavtalet är man redan bekant med avtalsmodellen. Fungerar även i 

alla riktningar. 

 

Konklusion 

RSL ställer sig positiv till förslaget till ändrad avtalsmodell för rättspsykiatri.  

Se även bilaga 2c 

3. Från Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott 

a) Nya uppdrag till regionala samverkansgrupper, RSG 

Beslut  

att RSL godkänner förslag till nya/reviderade uppdrag till: 

- RSG Medicinsk teknik 

- RSG Patientsäkerhet 

Uppdragen finns i sin helhet i bilaga 3a 
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4. Remissvar för beslut 

Beslut 

att RSL godkänner samordnat remissvar gällande Personcentrerat och sammanhållet 

vårdförlopp: Reumatoid artrit - etablerad 

Se remissvaret i sin helhet i bilaga 4 

5. Övriga frågor  

Annica Öhrn informerade om att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att analysera 

uppdämda vårdbehov som uppstått inom hälso- och sjukvården, som konsekvens av Covid-19 

pandemin. Socialstyrelsen ska sammanställa och redovisa en nationell lägesbild över 

uppdämda vårdbehov inklusive psykisk ohälsa, rehabiliterande insatser samt förebyggande 

och hälsofrämjande insatser, samt föreslå ändamålsenliga och effektiva insatser på nationell 

och regional nivå för att patienternas behov omhändertas på kort och lång sikt. Uppdraget ska 

vara klart och presenteras den 1 oktober.  

Socialstyrelsen efterfrågar nu förslag på en representant från sjukvårdsregionen som vid 

behov kan samverka inom detta regeringsuppdrag.  

Notering 

Efter mötet nominerades Martin Takac som SÖSRs representant till uppdraget. 

6. Avslutning 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och önskade alla en bra sommar, därefter avslutades 

mötet. 

Vid anteckningarna 

/Charlotte Sand  


