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Sammanträdesplats Videomöte 

 

 

Sammanträdets  

öppnande 

§ 25 

Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet  

öppnat. 

 

 

Närvarande 
Ledamöter § 26  

Rachel De Basso (S) Ordförande §§ 25-31 

Yvonne Hagberg (S) Tjänstgörande ersättare för 

Rachel De Basso (S) §§ 32-45 

Angelica Katsanidou (S)  Tjänstgörande ordförande §§ 32-

45 

Vice ordförande  

Kaisa Karro (S)   Vice ordförande 

Marie Morell (M)  

Alexander Höglund (L)  

Maria Frisk (KD) §§ 25-29  

Thomas Bäuml (M) Tjänstgörande ersättare för Maria 

Frisk (KD) §§ 30-45 

Malin Wengholm (M)  

Emmy Ahlstedt (C) §§ 25-33  

Johanna Wyckman (L)  Tjänstgörande ersättare för  

Emmy Ahlstedt (C) §§ 34-45 

Malin Sjölander (M) §§ 25-34 

 

 

 Agneta Niklasson (MP) Tjänstgörande ersättare för Malin 

Sjölander §§ 35-45 

Ersättare Torbjörn Holmqvist (S) 

Fredrik Sjöstrand (M) §§ 25-32 

Agneta Niklasson (MP) §§ 25-34 

Thomas Bäuml (M) §§ 25-29 

Yvonne Hagberg (S) §§ 25-31 

Johanna Wyckman (L) §§ 25-33 

 

Frånvarande 

 

 

Marcus Eskdahl (S) 

Emilie Walfridsson (C)  

Jimmy Loord (KD) 
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Övriga (under hela eller 

delar av sammanträdet) 

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef, RCC Sydöst 

Charlotte Carlsson, utvecklingsledare, Region Jönköpings län 

Martin Takac, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län 

Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör, Region Östergötland 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kalmar län 

Maria Elgstrand, verksamhetschef, Region Östergötland 

Janna Skagerström, forskningsstrateg, Region Östergötland 

Stefan Franzén, medicinsk direktör, Region Östergötland 

Karl Landergren, regionvårdsansvarig, Region Kalmar län 

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 

Annica Öhrn, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region  

Östergötland 

Susanne Yngvesson Strid, regionsjukvårdssakkunnig, Region  

Jönköpings län 

Nathalie Bijelic Eriksson, samverkansnämndens sekreterare, Region 

Jönköpings län 

 

 

Val för protokolls- 

justering 

§ 27 

Kaisa Karro (S) och Malin Wengholm (M) utses att förutom  

ordföranden justera dagens protokoll.  

 

 

Sammanträdets  

föredragningslista 

 

§ 28 

Ordförande presenterar föredragningslistan. Föreliggande förslag till 

föredragningslista fastställs. 

 

 

INFORMATIONER 

 
 

Återrapportering från 

möte med Södra  

sjukvårdsregionen den 6 

maj 

 

§ 29 

Rachel De Basso (S) och Kaisa Karro (S) återrapporterar från  

genomfört möte med Södra sjukvårdsregionens presidium den 6 maj. 

 

Diskussion förs. 

 

Samverkansnämnden är positivt inställd till att fortsätta träffa Södra 

sjukvårdsregionen, förslagsvis i början av nästa mandatperiod. Inför 

detta ska nämnden diskutera fram vilka frågor man gemensamt vill 

lyfta vid mötet. 

 

 

Stärkt samverkan i Syd-

§ 30 

Susanne Yngvesson, Annica Öhrn och Karl Landergren ger en åter-
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östra sjukvårdsregionen 

– fördjupad diskussion 

koppling av det pågående arbetet med en stärkt samverkan i Sydöstra 

sjukvårdsregionen. Den 1 juni hölls en workshop med Regionsjuk-

vårdsledningen och regiondirektörerna, med fokus på tänkbara  

områden för stärkt samverkan. 

 

Diskussion förs. Samverkansnämnden ställer sig bakom listade  

områden för stärkt samverkan och lämnar ett flertal medskick till den 

fortsatta processen där dessa områden ska tydliggöras som nya  

fokusområden. Nämnden avser att återkomma till arbetet, där lång-

siktiga mål för dessa områden ska formuleras, vid ett kommande 

möte. Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Läkemedelsstrategi för 

Sydöstra sjukvårds-

regionen 

 

§ 31 

Susanne Yngvesson informerar om pågående process och utgångs-

punkter för att ta fram en sjukvårdsregional läkemedelsstrategi.  

Enligt tidplan för ärendet kommer information att ges på Region-

sjukvårdsledningen den 8 september och beslut fattas i Samverkans-

nämnden den 30 september. 

 

Diskussion förs. 

 

Samverkansnämnden anser att det finns behov av att djupare  

diskutera läkemedelsområdet och hur samverkan kan stärkas  

ytterligare på detta område. I fråga om det specifika ärendet om en 

läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen ska presidiet  

hantera hur ärendet bereds vidare. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Återrapportering –  

standardiserade vårdför-

loppens ledtider 

 

§ 32 

Srinivas Uppugunduri och Charlotte Carlsson redogör för ledtider 

för standardiserade vårdförlopp i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det 

finns svårigheter i att få fram ledtider över länsgränserna, vid en 

kommande rapportering kan de vårdförlopp där detta är möjligt  

markeras särskilt. Nämnden får avgöra med vilken regelbundenhet 

som återrapporteringen ska ske.  

 

Samverkansnämnden ställer sig bakom ovan förslag och ser en  

möjlighet att utveckla återrapporteringen framåt samt lägger  

informationen till handlingarna. 
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Återrapportering – den 

uppskjutna vården 

 

§ 33 

Martin Takac, Ninnie Borendal Wodlin och Johan Rosenqvist  

informerar och svarar på frågor om pågående samverkansarbete  

avseende den uppskjutna vården inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

En struktur för datauttag har tagits fram som möjliggör aktuella  

underlag i det gemensamma tillgänglighetsarbetet. 

 

Samverkansnämnden tackar för informationen och ser positivt på det 

arbete som görs samt lägger informationen till handlingarna. 

 

 

Fokusområde – Hälso-

främjande och  

förebyggande arbete 

 

§ 34 

Maria Elgstrand informerar och svarar på frågor om aktuella  

utmaningar, utvecklingstendenser och fokusområden som regionalt 

programområde Hälsofrämjande arbetar med. 

 

Samverkansnämnden tackar och lägger informationen till  

handlingarna. 

 

 

Forskningsskola Nära 

vård 

 

§ 35 

Janna Skagerström informerar om syfte, moment och  

pågående aktiviteter inom den interprofessionella forskarskolan Nära 

vård. Beslut om uppstart fattades av regionstyrelsen i Östergötland i 

januari 2022 och forskarskolan startar upp under hösten 2022.  

 

Samverkansnämnden tackar för informationen och ser fram emot att 

följa arbetet. 

 

 

Kunskapsrådet Medicin 

och akut vård –  

återrapport årsplan och 

handlingsplan för år 

2022 

§ 36 

Karl Landergren redogör för en sammanställning av generella  

utvecklingsområden från årsrapporter 2021 från samtliga regionala 

programområden samt informerar om pågående arbete i program-

områden inom kunskapsrådet Medicin och akut vård.  

 

Samverkansnämnden tackar och lägger informationen till  

handlingarna. 

 

 

Rapport från Skandion-

kliniken 

§ 37 

Marie Morell informerar om aktuellt från Skandionkliniken.  

Informationen läggs till handlingarna. 
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Rapport från Inera 

 

§ 38 

Marie Morell informerar om aktuellt från Inera. Informationen läggs 

till handlingarna. 

 

 

Rapport från Rådet för 

styrning med kunskap 

 

§ 39 

Torbjörn Holmqvist informerar om aktuellt från Rådet för styrning 

med kunskap. Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Rapport från Nämnden 

för nationell  

högspecialiserad vård 

§ 40 

Kaisa Karro informerar om aktuellt från Nämnden för nationell  

högspecialiserad vård. Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

 

Rapport från Svenskt  

Ambulansflyg 

§ 41 

Karl Landergren informerar om aktuellt från Svenskt Ambulansflyg. 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

BESLUTSÄRENDEN 
 

 

Uppföljning av intern-

kontrollplan för  

samverkansnämnden år 

2021 

Dnr. RÖ 2022-5707 

§ 42 

Enligt beslut i regionfullmäktige (RF §18-2020), Policy och riktlinje 

för intern styrning och kontroll, ska regionstyrelsen och respektive 

nämnd årligen besluta och följa upp en internkontrollplan. Planen 

utgår från reglementet och för varje ansvarsområde fastställs kon-

trollmoment, kontrollmetod och frekvens. Uppföljning av internkon-

trollplaner för regionstyrelsen och respektive nämnd utgör underlag 

för regionstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Intern styrning och kontroll syftar till att främja ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv drift av verksamheten och säker hantering av resur-

serna. Internkontrollen ska ge signal om de politiska organens mål 

och övriga ambitioner avseende ekonomi och verksamhet uppfylls. 

Detta ärende innebär beslut om uppföljning av 2021 års internkon-

trollplan för Samverkansnämnden. 

 

Uppföljningen av Samverkansnämndens internkontrollplan 2021 

visar att följsamheten är god. Beslut dokumenteras noggrant och 

återrapportering av identifierade områden sker kontinuerligt. Den 

uppföljning som skulle ha gjort avseende ”Öppna jämförelser 2020 - 
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sex frågor om vården”  har inte genomförts under 2021 pga. Covid-

pandemin. 

 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

BESLUTAR  

 

a t t  godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2021 för Sam-

verkansnämnden, 

  

a t t  beakta bifogad uppföljning av nämndens internkontrollplan 

2021 för Samverkansnämnden i det fortsatta arbetet, 

 

a t t  lägga bifogade uppföljning av nämndens internkontrollplan 

2021 till handlingarna, samt, 

 

a t t  överlämna ärendet till Regionstyrelsen för kännedom. 

 

 

Yttrande från Sydöstra 

sjukvårdsregionen över 

remissförslag från  

Socialstyrelsen avseende 

flera sakkunniggruppers 

genomlysning  

inför beslut av nationell 

högspecialiserad vård 

Dnr. RÖ 2021-5230 

§ 43 

Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från  

Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning  

inför beslut av nationell högspecialiserad vård inom områdena: 

 

- Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar  

- ECMO vid primär respiratorisk svikt  

- Barnintensivvård  

- Interregionala intensivvårdstransporter 

 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 

BESLUTAR  

 

a t t besvara remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera  

sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell  

högspecialiserad vård inom fyra områden enligt underlag. 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

§ 44 

Ordföranden informerar angående inkomna skrivelser. 

 

Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

 
 

 

 § 45 
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Sammanträdets  

avslutning 

 

Ordföranden önskar samtliga en trevlig sommar och förklarar  

sammanträdet avslutat klockan 11.50. 

 

 

 
 

 

Justering  

Vid protokollet 

 

 

 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

Justerat 

 

 

 

 

 

Rachel De Basso            Angelica Katsanidou    

Ordförande §§ 25-31      Tjänstgörande ordförande §§ 32-45     

 

 

 

Kaisa Karro                    Malin Wengholm 

Justerare                         Justerare  

 

  

             
 

 

 

Den ………………. 2022 har meddelande om justering av detta protokoll publicerats på  

Region Östergötlands, Region Kalmar läns och Region Jönköpings läns officiella anslags-

tavla. 
 

 

 

 

Nathalie Bijelic Eriksson 
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Bilagor till protokoll  
 

Bilaga 1. Inkomna skrivelser 
 

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 2022-06-03 

 

 

Skrivelse, protokoll etc. Datum Dnr 

   

Skrivelse gällande reservation avseende slutrapporterna från 

”Arbetsgrupp Lipödem” från Patientföreningen Lymf Region 

Jönköping 

2022-03-22 RÖ 2022-5353 

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021  

Region Östergötland 

2022-04-12 RÖ 2022-4925 

Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk  

hushållning 

2022-04-12 RÖ 2022-4927 

Revisionsrapport - Granskning formell beredning och  

beslutsfattande 

2022-04-12 RÖ 2022-4928 

 


