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Sammanträdesplats Videosammanträde 
 

 
Sammanträdets  
öppnande 

§ 23 
Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet  
öppnat. 
 

 
Närvarande 
 
Ledamöter § 24  

Kaisa Karro (S)   Ordförande 
Rachel De Basso (S) Vice ordförande 
Angelica Katsanidou (S) Vice ordförande 
Marie Morell (M)  
Alexander Höglund (L)  
Maria Frisk (KD)   
Malin Wengholm (M)  
Christer Jonsson (C) §§ 23-33 
Johanna Wyckman (L) Tjänstgörande ersättare för  

Christer Jonsson (C) §§ 34-47 
Malin Sjölander (M) 
 

 

Ersättare Torbjörn Holmqvist (S) 
Fredrik Sjöstrand (M) 
Agneta Niklasson (MP) 
Marcus Eskdahl (S) 
Emilie Walfridsson (C) 
Thomas Bäuml (M) 
Yvonne Hagberg (S) 
 

Frånvarande 
 

Jimmy Loord (KD) 
 

Övriga (under hela eller 
delar av sammanträdet) 

Annica Öhrn, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergöt-
land 
Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör, Region Kalmar län 
Helen Persson, HR-direktör, Region Kalmar län 
Karl Landergren, regionsjukvårdsansvarig, Region Kalmar län 
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län 
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län 
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Mårten Elfström, projektledare, RCC Sydöst 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekr, Region Jönköpings län 
Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör, Region Östergötland 
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef, RCC Sydöst 
Stefan Franzén, medicinsk direktör, Region Östergötland 
Susanne Yngvesson Strid, regionsjukvårdssakkunnig, Region Jönkö-
pings län  
Yvonne Pantzar, forskningskoordinator, Region Jönköpings län 
Zilla Jonsson, HR-direktör, Region Östergötland 
Christina Blomqvist, samverkansnämndens sekreterare,  
Region Östergötland 
 

 
Val för protokolls- 
justering 
 

§ 25 
Rachel De Basso (S) och Angelica Katsanidou (S) utses att förutom 
ordföranden justera dagens protokoll. 

 
Sammanträdets  
föredragningslista 

§ 26  
Ordföranden presenterar föredragningslistan.  
 

 
INFORMATIONER 
 
 
Rapport från nationella 
screeningrådet 
 

§ 27 
Rachel De Basso informerar om aktuellt från nationella  
screeningrådet.  
 

 
Rapport från Svenskt 
Ambulansflyg 
 

§ 28 
Marcus Eskdahl informerar om aktuellt från Svenskt Ambulansflyg. 
 

 
Rapport från Nämnden 
för nationell hög-
specialiserad vård 
 

§ 29  
Kaisa Karro informerar om aktuellt från Nämnden för nationell 
högspecialiserad vård.  

 
Rapport från Skandion-
kliniken 

§ 30 
Marie Morell informerar om aktuellt från Skandionkliniken. 
 
 

 
Rapport från Rådet för 

§ 31 
Torbjörn Holmqvist informerar om aktuellt från Rådet för styrning 
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styrning med kunskap 
 

med kunskap. 

 
Nominering av RD och 
HSD till Ineras regionala 
beredningsgrupp 
 

§ 32  
Annica Öhrn informerar att regionssjukvårdsledningen inom Syd-
östra sjukvårdsregionen har den 3 juni 2020 beslutat utse HSD Mats  
Bojestig från Region Jönköpings län och RD Krister Björkegren 
Region Östergötland till Ineras regionala beredningsgrupp. 
 

 
Presentation av års-
rapporter för regionala  
programområden 
 

§ 33 
Ninni Borendal Wodlin, Stefan Franzén, Kjell Ivarsson och Florence 
Eddyson Hägg redovisar årsrapporterna för RPO för år 2019.  
Årsrapporterna publiceras i sin helhet på Sydöstra sjukvårdsregion-
ens webbsida. 
 

 
Projekt – kliniska  
prövningar LIF sydost 
 

§ 34 
Yvonne Pantzar informerar från Forum Sydost och området kliniska 
läkemedelsprövningar. Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds-
regionen beslutar ställa sig bakom fortsatt arbete med forskningsfrå-
gor på det här området. Nämnder ger samtidigt regionsjukvårdsled-
ningen i uppdrag att förbereda ett sådant ärende till nämnden. 
 

 
Samverkansnämndens 
fokusområden;   

- Kompetens-
försörjning 

 

§ 35 
I november 2019 gav sydöstra regionsjukvårdsledningen (RSL) ett 
förnyat uppdrag till HR direktörerna i sjukvårdsregionen att i sam-
verkan med RSL ta fram en uppdaterad kartläggning av kompetens-
försörjningsbehovet. RSL gav även HR-direktörerna i uppdrag att 
tillsammans med lärosätena arbeta för att utveckla och stärka  
befintliga samverkansforum. Zilla Jonsson och Helen Persson  
presenterar den kartläggning som gjorts på området. 
  

 
Organiserad prostata-
testning (OPT) 
 

§ 36 
Srinivas Uppugunduri och Mårten Elfström informerar aktuellt status 
för området organiserad prostatatestning (OPT). I nuläget finns möj-
lighet att påbörja en pilotstudie på området i Region Östergötland. 
Nämnden efterfrågar en högre takt på organiserad prostatatestning, 
varför frågan får återkomma. 
 

 
Långtidsuppföljning 
barncancer 
 

§ 37 
Srinivas Uppugunduri informerar angående långtidsuppföljning 
barncancer.  
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BESLUTSÄRENDEN 
 
 
Tarmcancerscreening 
SVN 2020-36 
 

§ 38 
Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i 
Sverige med omkring 6600 nya fall per år. Studier har visat att tidig 
upptäckt genom screening minskar risken att dö av sin cancer med 
cirka 15 procent. Införandet av en generell tarmcancerscreening i 
Sverige beräknas kunna spara 300 liv per år.  I Sydöstra sjukvårds-
regionen beräknas tarmcancerscreening hindra drygt 30 personer 
årligen att avlida i tarmcancer.  
 
RCC har i samråd med Socialstyrelsens screeningråd beslutat att 
rekommendera regioner att under 2019 starta ett nationellt införande 
av generell tarmcancerscreening. Screeningverksamheten ska omfatta 
alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 år och genomföras med 
test av blod i avföringen. En nationell arbetsgrupp med representat-
ion från varje RCC stöttar implementeringen av screening för tjock- 
och ändtarmscancer i respektive sjukvårdsområde och arbete pågår 
med att ta fram ett nationellt vårdprogram för tarmcancerscreening.  
 
En regional arbetsgrupp för implementering av tarmcancerscreening i 
Sydöstra sjukvårdsregionen är tillsatt och deras rekommendation är 
att screening i Sydöstra sjukvårdsregionen ska starta från och med 
januari 2021. Under 2019 togs underlag fram för mer detaljerade 
kapacitets- och kostnadsberäkningar för både implementering och 
kontinuerlig screeningverksamhet.  
 
Analyser visar på att det redan i dagsläget råder kapacitetsbrist för 
koloskopi i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Implementering av 
tarmcancerscreening kräver därför att regionens koloskopiresurser 
utökas med hänsyn både till rådande underkapacitet samt det utökade 
behov som tarmcancerscreening kommer att innebära.  
 
Det har även gjorts en översyn av olika alternativ för logistik kring 
tarmcancerscreening med avseende på IT, kallelse och svarsbrev, 
samt provtagningskit och analys av dessa. Gruppen föreslår att Syd-
östra sjukvårdsregionen ansluter sig till det Gemensamma Scre-
eningkansliet (GSK) med bas i Stockholm. Årskostnad för anslutning 
beräknas till ca 7 miljoner för Sydöstra sjukvårdsregionen.  
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Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen kommer under hösten 2020 
att slutföra detaljberäkning för varje region med avseende på aktuell 
kapacitet för koloskopi, behov av utbyggnad samt kostnadsberäk-
ningar för detta. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till 
RCC:s ledningsgrupp, RSL och samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t  rekommendera respektive region i Sydöstra sjukvårdsregionen 
att besluta om införande av tarmcancerscreening med start januari 
2022 
 
a t t  rekommendera respektive region i Sydöstra sjukvårdsregionen 
att besluta om anslutning till gemensamt kallelsekansli för tarmcan-
cerscreening. 
 

 
Intern styrning och kon-
troll – internkontrollplan 
samverkansnämnden för 
Sydöstra  
sjukvårdsregionen 
SVN 2020-30 
 

§ 39 
I februari 2020 fattade regionfullmäktige beslut (RF§18-2020) om 
Policy och riktlinje för intern styrning och kontroll. En förändring är 
att internkontrollen ska omfatta hela verksamheten och inte som  
tidigare, enbart  administrativa processer med koppling till ekonomi. 
En annan förändring är att regionstyrelsen och nämnderna ska  
besluta om en årlig internkontrollplan för styrelse/respektive nämnd 
som ska följas upp.  
 
Det är varje produktionsenhetschef som är ytterst ansvarig för en god 
intern styrning och kontroll. För regionstyrelse och nämnder är det 
utsedd direktör. Övriga nivåer ned till den enskilde medarbetaren har 
ett ansvar i att bidra till en god internkontroll. 
 
Intern styrning och kontroll inom Region Östergötland syftar till att 
främja en ändamålsenlig och kostnadseffektiv drift av verksamheten 
och säker hantering av resurserna. Internkontrollen ska ge tydliga 
signaler om att de politiska organens mål och övriga ambitioner  
avseende ekonomi och verksamhet uppfylls. Övriga syften är att  
säkerställa att rutiner, processer och system är tillförlitliga och effek-
tiva. En väl fungerande intern styrning och kontroll bidrar också till 
att skapa trygghet för medarbetare genom att undanröja misstankar 
om att oegentligheter skulle kunna förekomma. De resurser som  
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avsätts till intern styrning och kontroll måste avvägas utifrån  
riskbedömningar. 
 
Syftet med en god intern styrning och kontroll är att säkerställa att 
möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs för att nå följande 
mål: 
 
-  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet (god ekonomisk 
hushållning) 
- Ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapportering 
och information om verksamheten 
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Varje produktionsenhet ska ha internkontrolldokument som  
beskriver vilka kontroller som ska göras och vem som är ansvarig. 
Där ska också hänvisning göras till var rutinbeskrivningar och andra 
relevanta dokument finns. Under året ska en anpassning av dessa 
göras utifrån förändringen att intern styrning och kontroll omfattar 
samtliga områden och inte enbart administrativa processer.  
 
Internkontrollplanen ska säkerställa att det som beskrivs i inter-
kontrolldokumenten också genomförs. Utgångspunkten är uppdraget 
och det ansvar som beskrivs i reglementet. Detta ärende innebär ett 
beslut av 2020 års internkontrollplan. 
   
Internkontrollplanen 
År 2020 blir första året med den förändrade internkontrollplanen och 
beslut tas i juni. Kommande år fattas beslut i december om intern-
kontrollplan för nästkommande år. 
 
Internkontrollplanen utgår från reglementet. För varje område  
fastställs kontrollmoment och frekvens. Därutöver är internkontroll-
planen bland annat kompletterad med de särskilda granskningar som 
ska genomföras under året. Nämndernas beslutade internkontrollpla-
ner ingår i handlingarna till regionstyrelsens beslut om internkon-
trollplan.  
 
Efterföljande år görs även en uppföljning av beslutade planer. Upp-
följningen av internkontrollplanen beslutas av respektive nämnd och 
samtliga nämnders internkontrollplaner utgör ett underlag för region-
styrelsens uppsiktsplikt.   



 
 
 PROTOKOLL 
 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds- 
 regionen 
Regionsjukvårdsstaben 2020-06-05 
Christina Blomqvist Kl. 08.00-12.20      §§ 23-47 
 

                                                                                                                           Justering                                  
 

7 (13) 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t  anta bifogad internkontrollplan 2020 för samverkansnämnden 
för Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 

 
Revidering av samver-
kansnämnden för  
Sydöstra sjukvårds-
regionens reglemente 
SVN 2020-33 
 

§ 40 
Reglementet i sin nuvarande form har sin giltighet från 2018. Reg-
lementet behöver nu anpassas avseende skrivningar kring avtalsbe-
lopp och prislista. I samband med ökad anpassning till nationell kun-
skapsstyrningsstruktur, föreslås även en ändring av reglementet som 
möjliggör för samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
att avge gemensamt yttrande på remisser.  
 
Följande förändringar i reglementet föreslås: 
§ 1 Uppdrag 
Följande skrivning utgår:  
”Nämnden får besluta om fördelning av tilldelad budget från respek-
tive region för gemensam verksamhet.”  
 
§ 2 Behörighet 
Följande skrivning utgår: 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om fördelning av budgeten 
för den gemensamma regionsjukvården.”  
 
Ovanstående två skrivningar som utgår ersätts med följande skriv-
ning under §2 Behörighet: 
 
”Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och 
övriga gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och 
rörlig del enligt gällande avtalsmodell.”  
Nämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för ut-
omlänsvård” 
 
Reglementet kompletteras med: 
” Nämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förut-
sättning att varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. 
Yttrandet ska skrivas under av ordförande och de två vice  
ordförande. Nämnden kan delegera beslut av ett gemensamt yttrande 
till presidiet.” 
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Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t tillstyrka revidering av reglemente för samverkansnämnden i 
Sydöstra sjukvårdsregionen enligt föreliggande förslag 
 

 
Revidering av sjukvårds-
regional prislista 2020 
SVN 2020-31 
 

§ 41 
Socialstyrelsen har 2020-03-19 publicerat anvisningar för hur fall 
med Covid-19 ska registreras med koder ur ICD-10-SE. 
 
Då dessa anvisningar följs blir effekten vid DRG (Diagnos Relate-
rade Grupper)-gruppering att man landar i DRG-grupper som i dag 
saknar en DRG-vikt. 
- DRG Z40N ”Ny huvuddiagnos med ospecifik gruppering” (sluten-
vård) 
- DRG Z40O ”Ny huvuddiagnos med ospecifik gruppering” (öppen 
vård) 
 
För att ersättning för dessa vårdtillfällen och besök ska kunna utgå 
till utförarna kommer DRG-kod Z40N och Z40O att tilldelas en mi-
nimal DRG-vikt och en minimal ytterfallsgräns för att vårdtillfället 
och besöket ersättningsmässigt kan hanteras som kostnadsytterfall. 
 
Föreslagna DRGvikter och kostnadsytterfallsgräner 
- DRG Z40N, vikt 0,001 och kostnadsytterfallsgräns 100 kr 
- DRG Z40O, vikt 0,001 och kostnadsytterfallsgräns 100 kr 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR 
 
a t t revidera sjukvårdsregional prislista enligt ovan 
 

 
Rekommendation om 
ersättningsregler för 
boende i samband med 
nationell högspeciali-
serad vård (NHV) 
SVN 2020-32 
 

§ 42 
Ett arbete har pågått inom SKR för att ta fram ett regelverk om  
ersättningsregler för boende i samband med nationell högspeciali-
serad vård (NHV.) Rekommendationen antogs av SKR:s styrelse 
2020-04-24.  
 
Samverkansnämnden fick vid sitt möte 29 november 2019 (§57)  
information om det då pågående arbetet och gav i uppdrag att detta 
skulle återrapporteras till nämnden våren 2020.   
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Rekommendationen syftar till lika regler och ersättningar för boende 
vid nationell högspecialiserad vård. Förutom att rekommendationen 
har ett jämlikhetsperspektiv bidrar den också till att minska den  
osäkerhet som finns då patienter från olika regioner vårdas sida vid 
sida på sjukhus och där de tidigare fått hanteras med olika regler och 
ersättningar beroende på var patienten remitterats ifrån.   
 
Ovan beskriven ojämlikhet och oklarheter vid olika ersättningsregler 
finns även då patienter vårdas inom sydöstra sjukvårdsregionen. Av 
värde vore därför att även reglerna tillämpas för all vård inom Syd-
östra sjukvårdsregionen samt för all övrig vård utanför Sydöstra 
sjukvårdsregionen.   
 
Under tiden för ovanstående arbete inom SKR har det också kommit 
ett förslag om ett ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på 
Skandionkliniken”.  Vid Samverkansnämndens möte 2019-11-29 
tillstyrktes detta förslag (§61) 
 
Ärenden avseende avgifter beslutas av respektive region men det har 
ansetts värdefullt att underställa Samverkansnämnden dessa bägge 
ärenden samtidigt för slutligt ställningstagande. 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR   
 
a t t godkänna föreliggande förslag om ersättningsregler för boende-
regler i samband med nationellt  högspecialiserad vård 
 
a t t rekommendera regionerna det tillstyrkta förslaget om  
ersättningsregler i samband med nationellt högspecialiserad vård, 
inklusive den utvidgade tillämpningen, beslutas av respektive region 
i Sydöstra sjukvårdsregionen 
 
a t t reglerna även tillämpas för övrig vård utanför Sydöstra sjuk-
vårdsregionen 
 
a t t reglerna även tillämpas för all vård inom Sydöstra sjukvårds-
regionen 
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Förslag om ”Enhetspris 
för kost och logi vid 
behandling på  
Skandionkliniken” 
SVN 2020-35 

§ 43 
Vid Samverkansnämndens möte 2019-11-30 (§61) tillstyrktes förslag 
om ett ”Enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandion-
kliniken”.  
 
Samtidigt har ett arbete pågått inom SKR att ta fram ett regelverk för 
boende vid enheter för nationellt högspecialiserad vård. Detta regel-
verk kommer att bli föremål för ett särskilt ärende (SVN 2020-31). 
 
Ärenden avseende avgifter beslutas av respektive region men det har 
ansetts värdefullt att underställa Samverkansnämnden dessa bägge 
ärenden samtidigt för slutligt ställningstagande. 
   
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t rekommendera det tillstyrkta regelverket för ” Enhetspris för 
kost och logi vid behandling på Skandionkliniken” beslutas av re-
spektive region i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 

 
Remissvar -  nationella 
riktlinjer rörelseorganens 
sjukdomar 
SVN 2020-40 
 

§ 44 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har beretts 
möjlighet att yttra sig över remiss ”nationella riktlinjer för rörelseor-
ganens sjukdomar”. 
 
Den Sydöstra sjukvårdsregionen, SÖSR, har genom de regionala 
programområdena för Endokrinologiska-, Rörelseorganens-, Reuma-
tiska sjukdomar, Primärvård, Rehabilitering, habilitering och försäk-
ringsmedicin, Medicinsk diagnostik och gruppen för Läkemedels-
samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen yttrat sig över rubrice-
rade remiss. 
 
SÖSR ställer sig bakom remissversionen av nationella riktlinjer för 
rörelseorganens sjukdomar i sin helhet. 
 
Rekommendationerna välkomnas av SÖSR som tycker att det är bra 
med ett stöd för en god och jämlik vård. SÖSR uppfyller i hög grad 
rekommendationerna genom att åtgärder med hög prioritet huvud-
sakligen genomförs och åtgärder som omnämns som icke göra i prin-
cip inte utförs. Utmaningar finns, främst inom områdena grundbe-
handling och fysisk aktivitet. En utvecklingspotential finns också i 
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att fasa ut atroskopier.  
 
Ett medskick till Socialstyrelsen rör rekommendationen kring läke-
medlen NSAID som SÖSR ställer sig tveksamma till ur ett miljöper-
spektiv. SÖSR ser också gärna ett nationellt stöd för att underlätta 
implementering kring rekommendationer för grundbehandling. 
  
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t  avge yttrande över ”nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar” enligt föreliggande förslag. 
 

 
 
Inkomna skrivelser 
 

§ 45 
Ordföranden informerar om inkomna skrivelser. 
 
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
 

 
Övriga frågor 
 

§ 46 
Marie Morell informerar att SKR och regeringen arbetar nu fram en 
gemensam inriktning för PCR-testning och serologisk testning i  
coronapandemins olika faser. Avsikten är att inom kort teckna en 
överenskommelse om genomförande och finansiering. 
 
Avslutningsvis informerar Marie Morell angående att SKR:s beslutat 
om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vård-
åtgärder för läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den  
nationella taxan. Det är upp till varje region att själv besluta om och 
komma överens om ersättningsnivån för de digitala vårdkostnaderna. 
De tillfälliga förordningarna gäller under perioden 8 juni 2020 till  
31 december 2020. 
 

 
 
Sammanträdets  
avslutning 
 

§ 47 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 12.20. 
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Justering  
Vid protokollet 
 
 
 
Christina Blomqvist 
Nämndsekreterare 

 
 
Justerat 

 
 
 
 
 
Kaisa Karro              
Ordförande 

 
 
 
 
 
Rachel De Basso     
Justerare           

                                     
 
 
 
 
Angelica Katsanidou    
Justerare            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 23 juni 2020 har meddelande om justering av detta protokoll publicerats på  Region  
Östergötlands, Region Kalmar läns och Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. 
 
 
 
Christina Blomqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 PROTOKOLL 
 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds- 
 regionen 
Regionsjukvårdsstaben 2020-06-05 
Christina Blomqvist Kl. 08.00-12.20      §§ 23-47 
 

                                                                                                                           Justering                                  
 

13 (13) 

 
Bilaga till protokoll  
 
Bilaga 1. Inkomna skrivelser 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020-06-05 

 
 

Skrivelse, protokoll etc. Datum Dnr 
   
Revisionsrapport – Granskning gällande digitalisering –  
uppfyllelse av mål och satsningar 
 

2020-03-25 SVN 2020-27 

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019 Reg-
ion Östergötland 
 

2020-04-16 SVN 2020-38 
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