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Sammanträdesplats Videosammanträde 
 

 
Sammanträdets  
öppnande 

§ 66 
Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet  
öppnat. 
 

 
Närvarande 
 
Ledamöter § 67  

Kaisa Karro (S)   Ordförande 
Rachel De Basso (S) Vice ordförande 
Yvonne Hagberg (S) Tjänstgörande ersättare för  

Angelica Katsanidou (S)vice  
ordförande 

Marie Morell (M)  
Alexander Höglund (L)  
Maria Frisk (KD)  
Malin Wengholm (M)  
Christer Jonsson (C)  
Malin Sjölander (M)  
  

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

 Johanna Wyckman (L) 
  
Frånvarande 
 

Angelica Katsanidou (S) 
Marcus Eskdahl (S) 
Emilie Walfridsson (C) 
Jimmy Loord (KD) 
 

Övriga (under hela eller 
delar av sammanträdet) 

Annica Öhrn, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Camilla Paananen, ekonomistrateg, Region Östergötland 
Göran Atterfors, controller, Region Östergötland 
Helen Persson, HR-direktör, Region Kalmar län 
Karl Landergren, regionsjukvårdsansvarig, Region Kalmar län 
Laura Habib, nämndsekr, Region Jönköpings län 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekr, Region Jönköpings län 
Stefan Franzén, medicinsk direktör, Region Östergötland 
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Susanne Yngvesson Strid, regionsjukvårdssakkunnig, Region  
Jönköpings län 
Zilla Jonsson, HR-direktör, Region Östergötland 
Christina Blomqvist, samverkansnämndens sekreterare,  
Region Östergötland 
 

 
Val för protokolls- 
justering 
 

§ 68 
Rachel De Basso (S) och Yvonne Hagberg (S) utses att förutom  
ordföranden justera dagens protokoll. 

 
Sammanträdets  
Föredragningslista 
 

§ 69 
Ordföranden presenterar föredragningslistan.  
 

 
INFORMATIONER 
 
 
Rapport från nationella 
screeningrådet 
 

§ 70 
Rachel De Basso meddelar att inget nytt finns för dagen att rappor-
tera från nationella screeningrådet.   
 

 
Rapport från Svenskt 
Ambulansflyg 
 

§ 71 
Malin Sjölander informerar om aktuellt från Svenskt Ambulansflyg. 
 

 
Rapport från Nämnden 
för nationell hög-
specialiserad vård 
 

§ 72 
Kaisa Karro informerar om aktuellt från Nämnden för nationell 
högspecialiserad vård.  

 
Rapport från Skandion-
kliniken 
 

§ 73 
Marie Morell informerar om aktuellt från Skandionkliniken.  
 

 
Rapport från Inera 

§ 74 
Marie Morell informerar om aktuellt från Inera.  
 

 
Rapport från Rådet för 
styrning med kunskap 
 

§ 75 
Torbjörn Holmqvist informerar om aktuellt från Rådet för styrning 
med kunskap. 
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Uppföljning – intern-
kontrollplan för  
samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårds-
regionen 2020 
 

§ 76 
Annica Öhrn redovisar uppföljningen av internkontrollplan för sam-
verkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen för år 2020. 
 

 
Information kring policy 
mot mutor och  
korruption 
 

§ 77 
Camilla Paananen informerar kring policy mot mutor och korruption. 
 

 
BESLUTSÄRENDEN 
 
 
Överenskommelse om 
Samverkan och vård i 
Sydöstra sjukvårds-
regionen 2021 inklusive 
fördelning av  
avtalsbelopp mellan  
regionerna 
SVN 2020-53 

§ 78 
Inom ramen för Samverkansavtalet träffas årlig överenskommelse 
om 
- Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 
- Avtalsmodell med fasta avtalsbelopp inom Sydöstra sjukvårds-  
  regionen 
- Vård vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena  
 
I avsnitt D avtalas om fördelning av årligt fast avtalsbelopp där 
Regionsjukvårdsledningen föreslår nedanstående fördelning 2021. 

 
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t godkänna årlig överenskommelse inkluderande fördelning av 
avtalsbelopp per region i ”Överenskommelse om Samverkan och 
vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2021” enligt förslag. 
 
 

Belopp i tkr    
 Mottagare   
Betalare US/RÖ RJL RKL 
RÖ 726.306 27.678 12.245 
RJL 346.542  10.935 
RKL 279.991   4.305  
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Priser och ersättningar 
för Sydöstra sjukvårds-
regionen 2021 
SVN 2020-54 
 

§ 79 
Inom regionsjukvårdsavtalets ram ligger uppgiften att ta fram en 
prislista som redovisar 
 
- de priser som Universitetssjukhuset i Linköping tillämpar vid  
debitering av patienter utanför Sydöstra sjukvårdsregionen 
- de priser som övriga sjukhus och verksamheter tillämpar vid  
debitering av patienter utanför Sydöstra sjukvårdsregionen  
 
För 2021 gäller en generell prisuppräkning med 2,4 % med undantag 
för vissa verksamheter där priskorrigeringar gjorts p g a  
”omproduktifieringar” eller omkalkyleringar.  
   
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t  godkänna prislista ”Priser och ersättningar för Sydöstra sjuk-
vårdsregionen 2021” enligt förslag 
 

 
Intern styrning och  
kontroll – intern 
kontrollplan  
Samverkansnämnden 
2021 
SVN 2020-56 
 

§ 80 
Enligt beslut i Region Östergötlands regionfullmäktige  
(RF§18-2020), Policy och riktlinje för intern styrning och kontroll, 
ska regionstyrelsen och respektive nämnd årligen besluta om en  
internkontrollplan som ska följas upp.  
 
Internkontrollplanen utgår från reglementet. För varje område fast-
ställs kontrollmoment och frekvens. Samverkansnämndens  
föregående och första internkontrollplan (SVN 2020-30) upprättades 
för 2020 för uppföljning 2021.  
 
Smärre förändring har skett i 2021-års internkontrollplan som är  
relaterade till den revidering av samverkansnämndens reglemente 
men i stort är internkontrollplanen densamma som föregående  
version. Samverkansnämndens beslutade internkontrollplan ska  
informeras till regionstyrelsen i ett särskilt ärende.  
 
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.   
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Intern styrning och kontroll 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 effektiva. De resurser som 
avsätts till intern styrning och kontroll måste avvägas utifrån  
riskbedömningar. 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
a t t  anta bifogad internkontrollplan 2021 för samverkansnämnden 
för Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 

 
 
Inkomna skrivelser 
 

§ 81 
Ordföranden informerar om inkomna skrivelser. 
 
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
 

 
INFORMATIONER FORTSÄTTNING 
 
 
Fokusområde –  
Kunskapsstyrning och 
vårdförlopp 
 

§ 82 
Karl Landergren och Stefan Franzén presenterar ett antal frågor på 
”fokusområdet – kunskapsstyrning” och personcentrerade och sam-
manhållna vårdförlopp, som nämnden diskuterar gruppvis.  En kort 
avrapportering sker därefter från varje grupp. 
 

 
Vårdkompetensrådet 
(nationellt/ 
sjukvårdsregionalt) 
 

§ 83 
Helen Persson och Zilla Jonsson informerar avseende både nationella 
vårdkompetensrådets samt regionala vårdkompetensrådets uppdrag 
och verksamhet. 
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Sammanträdets  
avslutning 
 

§ 86 
Ordföranden tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år samt  
förklarar sammanträdet avslutat klockan 11.30. 
 

 
Justering  

Vid protokollet 
 
 
 
Christina Blomqvist 
Nämndsekreterare 

 
 
Justerat 

 
 
 
 
 
Kaisa Karro              
Ordförande 

 
 
 
 
 
Rachel De Basso 
Justerare           

                                     
 
 
 
 
Yvonne Hagberg    
Justerare            

 
 

 
Aktuell situation i Syd-
östra sjukvårdsregionen 
avseende covid-19 
 

§ 84 
Kaisa Karro informerar om aktuellt läge för Region Östergötland 
gällande covid-19. 
 
Rachel De Basso informerar om aktuell situation för  Region  
Jönköpings län avseende covid-19. 
 
Christer Jonsson återrapporterar också om aktuell situation för  
Region Kalmar län beträffande covid-19. 
 

 
Övrigt 
 

§ 85 
Marie Morell väcker en fråga gällande ”överenskommelsen  
om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen för år 2022 
inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna”.  
 
Samverkansnämnden beslutade ge regionsjukvårdsledningen i  
uppdrag att inför överenskommelsen 2022 göra en översyn av  
nuvarande avtalsmodell så den inte hindrar övergången till digitala 
vårdmöten och nära vård. 
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Den 5 januari 2021 har meddelande om justering av detta protokoll publicerats på   
Region Östergötlands, Region Kalmar läns och Region Jönköpings läns officiella anslags-
tavla. 
 
 
 
Christina Blomqvist 
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Bilaga till protokoll  
 
Bilaga 1. Inkomna skrivelser 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020-11-27 

 
 

Skrivelse, protokoll etc. Datum Dnr 
   
Revisionsrapport – granskning gällande kris- och katastrof-
medicinsk beredskap - Region Östergötland 
 

2020-09-16 SVN 2020-51 

Revisionsrapport – granskning av insatser mot psykisk ohälsa 
bland barn och unga - Region Östergötland 
 

2020-10-12 SVN 2020-52 

Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 08 2020 - 
Region Östergötland 
 

2020-11-09 SVN 2020-57 

Revisionsrapport – granskning av tillgänglighet inom tand-
vården - Region Östergötland 
 

2020-11-09 SVN 2020-58 
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