Föredragningslista
Upprättare
Eva-Lena Aspetorp

Datum
2018-09-27

Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
sammanträder den 27 september 2018
Tid: 27 september kl. 10-15 (Fika från kl. 9.30)
Plats: Aros Congress Center, Västerås
Föredragningslista
1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val av justeringspersoner
4. Ärenden för kännedom
Protokoll Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2018-05-24/Bilaga
5. Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Örebro och Uppsala/Kerstin Norman och
Teresia Nyman
6. Komplettering budget 2019 Arbets- och miljömedicin Uppsala/Eva-Lena Aspetorp
Förslag till beslut
att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner
att för Arbets- och miljömedicin Uppsala bevilja ett budgettillskott med 733 tkr till en
extra ST-läkartjänst för 2019.
7. RCC/Helena Björkman, Johan Ahlgren
8. Oberoende av hyrpersonal/Maria Åkesson
9. Politisk viljeinriktning Strokesjukvård/Lena Burström och Andreas Ranhem
Förslag till beslut
att rekommendera landsting och regioner i sjukvårdsregionen
att anta nationella riktlinjer för vård vid stroke
att fortsätta utveckla samverkan med kommunerna för att säkerställa en tidigt initierad
och uthållig rehabilitering, oavsett huvudmannaskap, med individuellt maximerad
livskvalitet som målbild, samt
att fastställa och använda Socialstyrelsens indikatorer och målnivåer inom området.
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10. Prislistedirektiv prislista 2019/Bilaga/Eva-Lena Aspetorp
Förslag till beslut
att uppräkning av den regionala prislistan sker med LPIK exklusive läkemedel för 2019
enligt SKL:s prognos som redovisas i oktober 2018 både för viktpris DRG 1.0 och övriga
produktpriser,
att Region Örebro läns viktpris för DRG 1.0 räknas fram enligt appendix 2 i ”Avtalet om
vård vid universitetssjukhus mellan landsting och regioner i Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion” och att de använder sig av referensviktlistan vilket också är reglerat i
avtalet,
att prislistan för utomlänssjukvård kan bygga på en debitering med DRG eller egen
produktprissättning utifrån beslut i respektive landsting/region,
att den regionala prislistan för 2019 fastställs vid Samverkansnämndens decembermöte
och tillämpas fr.o.m. 1 januari 2019, samt
att uppdra till beredningsgruppen att återkomma med förslag om regional prislista för
2019 till nämndens decembersammanträde.
11. Utökad valfrihet inom slutenvården inom sjukvårdsregionen/Björn Ragnarsson
12. Rapport från Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan/Jan Grönlund
13. Tema digitala vårdmöten
14. Samverkansnämndens möte 6-7 december/Börje Wennberg
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
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