
 
 
 PROTOKOLL 
 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds- 
 regionen 
Regionsjukvårdsstaben 2021-06-04 
Christina Blomqvist Kl. 08.00-12.10     §§ 25-44 
 

                                                                                                                           Justering                                  
 

1 (9) 

Sammanträdesplats Via distansmötestjänsten Zoom. 
 

 
Sammanträdets  
öppnande 

§ 25 
Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet  
öppnat. 
 

 
Närvarande 
 
Ledamöter § 26  

Kaisa Karro (S)   Ordförande 
Rachel De Basso (S) Vice ordförande §§ 25-36 
Marcus Eskdahl (S) Tjänstgörande ersättare för 

Rachel De Basso (S) §§ 37-44 
Angelica Katsanidou (S) Vice ordförande 
Marie Morell (M)  
Alexander Höglund (L)  
Emilie Walfridsson (C) Tjänstgörande ersättare för Maria 

Frisk (KD) 
Thomas Bäuml (M) Tjänstgörande ersättare för Malin 

Wengholm (M) 
Christer Jonsson (C)  
Malin Sjölander (M)  
  

Ersättare Torbjörn Holmqvist (S) 
Fredrik Sjöstrand (M) 
Agneta Niklasson (MP) 

 Yvonne Hagberg (S) 
 Johanna Wyckman (L) 
 Jimmy Loord (KD) 
  
Frånvarande  
 Maria Frisk (KD) 
 Malin Wengholm (M) 
  
Övriga (under hela eller 
delar av sammanträdet) 

Annette Frisk, folkhälsochef, Region Jönköpings län 
Annica Öhrn, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Eva Ahlgren Andersson, överläkare, Region Östergötland 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kalmar län 
Karl Landergren, regionsjukvårdsansvarig, Region Kalmar län 
Laura Habib, nämndsekreterare, Region Jönköpings län 
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Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Maria Elgstrand, verksamhetschef, Region Östergötland 
Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län 
Martin Takac, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län 
Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör, Region Östergötland 
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst 
Susanne Yngvesson Strid, regionsjukvårdssakkunnig, Region  
Jönköpings län 
Christina Blomqvist, samverkansnämndens sekreterare,  
Region Östergötland 
 

 
Val för protokolls- 
justering 
 

§ 27 
Emilie Walfridsson (C) och Angelica Katsanidou (S) utses att  
förutom ordföranden justera dagens protokoll.  

 
Sammanträdets  
Föredragningslista 
 

§ 28 
Ordföranden presenterar föredragningslistan.  
 

 
INFORMATIONER 
 
 
Rapport från nationella 
screeningrådet 
 

§ 29 
Rachel De Basso meddelar att inget nytt finns att rapportera från 
nationella screeningrådet till dagens samverkansnämnd.   
 

 
Rapport från Nämnden 
för nationell hög-
specialiserad vård 
 

§ 30 
Kaisa Karro informerar om aktuellt från Nämnden för nationell 
högspecialiserad vård. 

 
Rapport från Skandion-
kliniken 
 

§ 31 
Marie Morell informerar om aktuellt från Skandionkliniken.  
 

 
Rapport från Inera 

§ 32 
Marie Morell informerar om aktuellt från Inera.  
 

 
Rapport från Rådet för 
styrning med kunskap 

§ 33 
Torbjörn Holmqvist informerar om aktuellt från Rådet för styrning 
med kunskap. 
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Nuläge – område  
lipödem 
 

§ 34 
Karl Landergren, Susanne Yngvesson Strid och Annica Öhrn redogör 
för nuläget länsdelsvis för området lipödem. Efter diskussion i 
nämnden, beslutades att de tre regionerna fick i uppdrag att arbeta 
fram ett förslag som förbereder sjukvårdsregionen för var och hur 
behandlingen av de patienterna med svåraste graden av diagnostise-
rad lipödem ska utföras. En redovisning gällande detta ska ske vid 
nästa samverkansnämnd 2021-10-01. 
 

 
Kunskapsråd –  
Diagnostik och sinnen – 
återrapport årsplan och 
handlingsplan för år 
2021 
 

§ 35 
Ninnie Borendal Wodlin informerar från kunskapsrådet Diagnostik 
och sinnen samt om handlingsplanerna för 2021. 

 
Den framskjutna vården 

§ 36 
Ninnie Borendal Wodlin, Johan Rosenqvist och Martin Takac åter-
rapporterar om aktuellt läge länsdelsvis för den framskjutna vården 
med anledning av covid-19. Frågan ska återrapporteras fortlöpande 
vid kommande nämnder under hösten 2021 samt även vidare under 
2022. 
 

 
Fokusområde – Hälso-
främjande och  
förebyggande insatser 
 

§ 37  
Maria Elgstrand, Marie Tigerryd och Annette Frisk återrapporterar 
från RPO Hälsofrämjande om innehållet och utmaningarna i hand-
lingsplanen för år 2021.  

 
Aktuell situation i  
Sydöstra sjukvårds-
regionen avseende  
covid-19 

§ 38 
Kaisa Karro informerar om aktuellt läge för Region Östergötland 
gällande covid-19. 
 
Angelica Katsanidou återrapporterar också om aktuell situation för  
Region Kalmar län beträffande covid-19. 
 
Rachel De Basso informerar om aktuell situation för  Region  
Jönköpings län avseende covid-19. 
 
 

 § 39 
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Donation SÖSR Eva Ahlgren Andersson informerar kring uppdraget och aktuellt från 
regionala donationsverksamheten Sydost. Eva avslutar med att redo-
göra för det donationsfrämjande arbetet i SÖSR. 
 
 

 
Rapport från Svenskt 
Ambulansflyg 
 

§ 40 
Marcus Eskdahl informerar om aktuellt från Svenskt Ambulansflyg. 
Nämnden beslutar att frågan ska återkomma och ges mer tid vid 
sammanträdet 2021-10-01.  
 

 
BESLUTSÄRENDE 
 
 
HPV-vaccination och 
screening 
SVN 2021-25 
 

§ 41 
Humant Papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda 
infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och 
kvinnor drabbas. HPV orsakar ett flertal cancerformer och varje år 
får omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av  
cancer som orsakas av HPV. Över 8 000 kvinnor behandlas årligen 
mot cellförändringar, 550 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och 
cirka 150 kvinnor dör i denna sjukdom. Bland män rör det sig främst 
om cancer i svalg, penis och anus. 
 
Sedan 15 år finns effektiva förebyggande vacciner och vaccinations-
program har införts i ett 90-tal länder. HPV-vaccin ger över 90  
procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller, om man 
inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad.  
Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan  
etablerad cellförändring. Alla vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 
18 som är de HPV-typer som oftast orsakar livmoderhalscancer  
(omkring 70 procent av fallen) och analcancer (80 procent av fallen). 
Det vaccin som används inom det allmänna vaccinationsprogrammet 
för barn skyddar också mot HPV typ 6 och 11 vilka orsakar 90 pro-
cent av alla fallen av kondylom (könsvårtor).  
 
Vaccination mot HPV ingår i skolvaccinationsprogrammet för barn. 
Flickor har erbjudits vaccin sedan 2010 och sedan hösten 2020  
erbjuds även pojkar kostnadsfri vaccination i skolan. 
 
Sedan vaccinationerna startade har man kunnat se att färre yngre 
kvinnor i Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vacci-
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nerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändring-
ar har minskat signifikant i vaccinerade åldersgrupper. Och tack vare 
det organiserade gynekologiska screeningprogrammet drabbas i dag 
färre kvinnor av cervixcancer eftersom förstadier och tidiga botbara 
stadier till sjukdomen kan upptäckas och behandlas i tid.  
 
Både Världshälsoorganisationen (WHO) och EU uppmanar världens 
länder att utrota sjukdomen med vaccination och screening. En 
utrotning med enbart skolvaccinationsprogrammet skulle dock ta 
mycket lång tid.  
 
Risken för HPV-infektion är störst bland unga och smittspridningen 
är låg hos personer över 30 år. I dagsläget är unga kvinnor, 22-26 år, 
som inte omfattades av vaccinationsprogrammet som barn, den 
grupp som i Sverige i dag har högst risk för att få HPV-infektion. En 
utrotning skulle därför kunna ske snabbare genom att erbjuda ett 
vaccinationstillfälle för just den målgruppen. Kvinnor som både är 
negativa för HPV och som får vaccin har en låg risk att utveckla  
livmoderhalscancer. Det innebär att intervallen i screeningprogram-
met kommer att kunna glesas ut för dessa kvinnor.  
 
Vaccinet förväntas dock ha direkt effekt på cancerbördan även hos 
män, och då särskilt män som har sex med män, en grupp med stor 
börda av HPV-relaterad sjukdom. Troligtvis kan en bred catch-up 
vaccination av både män och kvinnor ha positiva spinoff-effekter i 
samhället. Även dessa bör belysas och utredas vidare i fortsatt arbete.      
 
Ett forskningsprojekt pågår nu, där den första pilotfasen genomförs i 
Region Stockholm. Projektet syftar till att utrota cervixcancer genom 
att utföra screening med samtidig vaccination mot HPV. Samtliga 
Sveriges regioner har fått information och erbjudits att delta i denna 
nationella utrotningsstudie. Ansvarig studiekommitté är Nationell 
arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx), utsedd 
av Regionala cancercentrum i samverkan.  
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
A t t  Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom att utrota cer-
vixcancer och därmed aktivt driva ett sjukvårdsregionalt arbete samt 
delta i det nationella arbete som pågår  
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A t t ge uppdraget till RSL att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram 
förslag på implementering av ett vaccinationsprogram i Sydöstra 
sjukvårdsregionen.  
 
A t t återrapportering sker vid samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionens sammanträde 2021-10-01 
 

 
 
Delegationsbeslut 
 

§ 42 
Ordföranden informerar om delegationsbeslut. 
 
Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. 
 

 
Inkomna skrivelser 
 

§ 43 
Ordföranden informerar om inkomna skrivelser. 
 
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
 

 
 
Sammanträdets  
avslutning 
 

§ 44 
Ordföranden tillönskar samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds-
regionen och tjänstepersoner en trevlig sommar. 
 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 12.10. 
 

 
Justering  

Vid protokollet 
 
 
 
Christina Blomqvist 
Nämndsekreterare 

 
 
Justerat 

 
 
 
 
 
Kaisa Karro              
Ordförande 

 
 
 
 
 
Emilie Walfridsson 
Justerare           

                                     
 
 
 
 
Angelica Katsanidou    
Justerare            
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Den  6 september 2021 har meddelande om justering av detta protokoll publicerats på   
Region Östergötlands, Region Kalmar läns och Region Jönköpings läns officiella  
anslagstavla. 
 
 
 
Christina Blomqvist 
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Bilaga till protokoll  
 
Bilaga 1. Delegationsbeslut 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020-06-04 

 
 

Skrivelse, protokoll etc. Datum för 
beslut 

Dnr 

   
Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag 
från Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers  
genomlysning inför beslut av nationell högspecialiserad vård. 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens  
presidium 

2021-05-17 SVN 2021-9 
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Bilaga till protokoll  
 
Bilaga 2. Inkomna skrivelser 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2021-06-04 

 
 

Skrivelse, protokoll etc. Datum Dnr 
   
Revisionsrapport – Samlad rapport avseende granskning av 
insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga - Region 
Östergötland 
 

2021-02-15 SVN 2021-12 

Revisionsrapport – Granskning av 1177 - Region  
Östergötland 
 

2021-03-25 SVN 2021-13 

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 –  
Region Östergötland 
 

2021-04-16 SVN 2021-21 
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