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Verksamhetsberättelse 2015– Samverkansnämndens
beredningsgrupp

Bakgrund
Verksamhetsplanen för beredningsgruppen 2015 har utgått från Samverkansnämndens
aktivitetsplan 2015
En verksamhetsberättelse skall årligen redovisas till Samverkansnämnden.

Aktivitet 2015

Utfall 2015

Befolknings/medborgarperspektivet

Nytt avtal om regional samverkan i UppsalaÖrebroregionen 2016-2019

Avtal om regional samverkan 2016-2019
antogs av samverkansnämnden 2015-09-29

Verksamhetsplan för samverkan om hälsoBeslut om verksamhetsplan 2016-2019 tas på
och sjukvård inom Uppsala-Örebroregionen
nämndens möte 2016-02-12
2016-2019 utifrån det nya Samverkansavtalet

Aktivt följa upp och stödja
implementeringsarbetet av Cancerplanen

RCC-frågor har rapporterats vid nämndens
möten 2015. Beslut om nivåstrukturering av
urologisk och gynekologisk cancer togs vid
nämndens möte 2015-09-29. Processen kring
framtagandet av förslag till regional
nivåstrukturering bör dock utvecklas.
Nämnden gjorde i mars 2015 ett studiebesök i
Köpenhamn för att bland annat studera det
danska arbetet motsvarande de svenska
standardiserade vårdförloppen.

Utveckla och revidera cancerplanen 20142015 inför 2016

Reviderad plan beslutas av nämnden
2016-02-12. I planen har arbetet med
standardiserade vårdförlopp fått en större plats
än i planen för 2015.

1 (5)
Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen

Upprättare: Björn Ragnarsson

Datum 2016-01-13

Aktivitet 2015

Utfall 2015

Aktivt deltagande i arbetet kring e-hälsa
organiserat av Inera AB samt utveckla
samverkan inom sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionen har representerats både i
styrelsen och beredningsgruppen för Inera
AB. Ineras programråd inom
sjukvårdsregionen har skapat ett nätverk för
att utbyta erfarenheter kring införandet av
journal på nätet. Man skall vidare diskutera
hur nästa version av ett nationellt regelverk i
frågan kan komma att se ut.
På uppdrag av samverkansdnämnden togs det
fram ett gemensamt svar på remissen "Nästa
fas i ”eHälsoarbetet" SOU 2015:32.

Följa konsekvenser av Patientlagen
beträffande bland annat patientrörlighet och
ekonomiska ersättningar

Konsekvenserna av patient lagen har beaktats
i arbetet med samverkansavtalet 2016-2019.
En särskild studie har gjorts över
möjligheterna att kunna söka både öppen och
sluten vård inom sjukvårdsregionen utan
godkännande från hemlandstinget.

Producentperspektivet

Stöd till styrgruppen RCC i sitt uppdrag att
nå de övergripande mål Samverkansnämnden
fastställt för cancervården i Cancerplanen
2014-2015 och den särskilda statliga
satsningen (vad kallas den?) på 2 Mdr
(fördelat på 4 år)

RCC-frågor rapporteras vid nämndens möten.
Beslut om uppdaterad sjukvårdsregional
cancerplan tas vid nämndens februarimöte
2016.
Standardiserade vårdförlopp föreslås vara
tema för septembermötet 2016

Aktivt delta i det nationella arbetet med
utveckling av hur samverkan kring luftburen
intensivvård kan utformas

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg har
sitt första fullmäktige januari 2016. Alla
landsting och regioner har utsett två ledamöter
till fullmäktige. Upphandlingen är på gång,
rekrytering av förbundsdirektör pågår och
villkoren för finansiering via Kommuninvest
diskuteras.
Samverkansnämnden har nominerat Börje
Wennberg, Landstinget i Uppsala län, och
Fredrik Larsson, landstinget i Värmland, till
styrelsen för Svenskt ambulansflyg.
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Aktivitet 2015

Utfall 2015

Fortsatt utveckling av samverkansnämndens
webbplats

Under året har webbplatsen uppdaterats till ett
nytt gränssnitt och det inloggningsbara
Biblioteket har bytt plattform till sharepoint.
Sjukhusbiblioteket i Landstinget i Värmland
har ansvaret för webbredaktörskapet. Det har
varit ett intensivt år med inkörningsproblem,
men under hösten har det mesta fallit på plats
för ett normalt driftläge.

Gemensamt

Ärenden inom Rikssjukvårdsnämnden och
Screeningrådet avrapporteras kontinuerligt
till Samverkansnämnden

Nämnden har fått avrapportering av arbetet i
Rikssjukvårdsnämnden och nationella
screeningrådet vid alla möten under 2015.
Likalydande remissvar angående screening
livmoderhalscancer har tagits fram under året.

Uppföljning och analys av resultat i Öppna
jämförelser gällande Nationella riktlinjer i
syfte att öka jämlikheten i vården mellan
landstingen

Utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer
redovisade på nämndens möte 2015-06-04 en
rapport baserad på uppföljning av de politiska
viljeinriktningarna för strokevård,
lungcancervård, sjukdomsförebyggande
metoder, rörelseorganens sjukdomar, palliativ
vård och vård och insatser vid depression,
ångest och schizofreni. Nämnden beslutade då
även om ett antal åtgärder för att nå en mer
jämlik vård i sjukvårdsregionen.

Besluta om politiska viljeinriktningar utifrån
Nationella riktlinjer och dess utvärderingar

Nämnden har under året beslutat om politiska
viljeinriktningar för diabetesvård och för vård
och stöd vid missbruk och beroende.

Uppföljning av hur verksamheten har
utvecklats i den Regionala Noden för
Kliniska studier

Ansvarig för noden har utsetts på Uppsala
Clinical Research Center, UCR. Den regionala
noden ska samordna de lokala nodernas
uppgifter. Styrmodell och infrastruktur är
under uppbyggnad och förväntas vara
etablerad under första halvåret 2016.
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Aktivitet 2015

Utfall 2015

Uppföljning av arbetet med en regional
kompetensförsörjningsplan med fokus på
bristkompetenserna där vikten av samarbeten
mellan regionens lärosäten är stor för att
skapa ett behovsanpassat utbildningsutbud i
regionen

Regionala utbildnings- och kompetensrådet,
RUR, har haft uppdrag att ta fram befintliga
kompetensförsörjningsplaner från respektive
landsting/region inför
kompetensförsörjningsseminariet november
2015. Landstingen/regionerna har dock
kommit olika långt i arbetet med att
implementera en
kompetensförsörjningsprocess och/eller
kompetensförsörjningsplanering. Idag saknas
ett etablerat arbetssätt för att identifiera
kompetensbehov på landstings-/regionnivå
och för att aggregera kompetensbehovet till
sjukvårdsregional nivå. För att fullgöra
uppdraget med fokus på bristkompetenserna
så krävs det att det finns och pågår ett mer
gediget grundarbete i landstingen/regionerna
avseende kompetensförsörjning och att man
når en miniminivå att utgå från. RUR har inte
eget mandat att driva fram ett sådant arbete
men har ambitionen att nästa dialogform ska
bli mer lösningsfokuserat och konkret
avseende bristyrken och utbildningsbehov.

Strategi för RFR verksamhet

Regionala forskningsrådets styrelse har jobbat
med strategier för verksamheten.
Forskningsrådets kansli utreds tillsammans
med nämndens övriga tjänstemannastöd.
Utredningen redovisas på nämndens möte i
februari 2016.

Utarbetande av regional prislista 2016

Beslut togs om regional prislista vid
nämndens möte 3-4 dec 2015

Aktivitetsplan Samverkansnämnden 2016

Verksamhetsplan för nämnden 2016-2019
beslutas vid nämndens möte feb 2016. Utifrån
denna tas förslag fram till årlig
verksamhetsplan för beredningsgruppen för
beslut i nämnden. Årlig aktivitetsplan för
nämnden utgår därmed.

Verksamhetsplan 2016 för
beredningsgruppen

Beslut om verksamhetsplan för
beredningsgruppen tas av i nämnden februari
2016
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Aktivitet 2015

Utfall 2015

Återrapportering nämndens aktivitetsplan
2015

Sker vid nämndmöte feb 2016

Uppföljning av de arbetsgrupper där
beredningsgruppen har ett
uppföljningsansvar enligt samverkansavtalet.
Det gäller styrgrupp RCC, Regionala
kunskapsstyrningsgruppen, Regionala
utvecklingsgruppen för Nationella riktlinjer,
Regionala utbildnings- och kompetensrådet,
Regionala avtalsgruppen, och Regionala
upphandlingsgruppen.

Under året har beredningsgruppens
kontaktpersoner rapporterat aktuella frågor
från respektive grupp vid beredningsgruppens
möten.
Alla grupper har rapporterat vid ett eller flera
av samverkansnämndens möten 2015.
Verksamhetsberättelser från respektive
arbetsgrupp föreläggs nämnden våren 2016.

Samverkansnämndens beredningsgrupp
Björn Ragnarsson
Ordförande
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