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Återrapport - Aktivitetsplan 2018
Bakgrund
Samverkansnämnden fastställde 2016 02 12 verksamhetsplanen för perioden 2016 - 2019.
Verksamhetsplanen skall kompletteras med årliga aktivitetsplaner för Samverkansnämnden.
En återrapport av aktivitetsplanen skall redovisas till Samverkansnämnden.

Aktivitet 2018

Utfall 2018

Sjukvårdsregionens struktur för
kunskapsstyrning
Utveckla och implementera det regionala
systemet för kunskapsstyrning utifrån den
föreslagna nationella modellen för
kunskapsstyrning.

Det sjukvårdsregionala systemet för
kunskapsstyrning är under uppbyggnad
och kommer att spegla det nationella
systemet sjukvårdsregionala
programområden och samverkansgrupper.
Dialog med specialitetsråd och medicinska
programråd har förts tillsammans med
sjukvårdsregionens representanter i
nationella programområden för att
omforma nuvarande grupperingar till
programområden och samverkansgrupper.
Information har givits på
Samverkansnämndens möten inklusive
rapportering från Styrgrupp för
Kunskapsstyrning som en stående punkt.
Dialog har också förts med
kommunrepresentanter på olika
tjänstemannanivåer vid flera tillfällen för
att hitta tidig samverkan inom aktuella
programområden och övergripande i
systemet. Sjukvårdsregionen har tilldelats
värdskap för fyra nationella
programområden. Som en konsekvens av
detta har rekrytering skett av processledare
och ordförande. Sedan 1 januari 2018 finns
en sjukvårdsregional samordnare för
kunskapsstyrning anställd.

Leda och stödja RCC:s arbete med den
sjukvårdsregionala cancerplanen

Följs kontinuerligt upp i RCC styrgrupp.
Fokus på bland annat fortsatt utvecklande
av standardiserade vårdförlopp,
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Leda och stödja RCC:s arbete med den
sjukvårdsregionala cancerplanen

kontaktsjuksköterskor, sjukvårdsregional
nivåstrukturering, införande av
läkemedelsregister, cancerrehabilitering
och patientmedverkan.

Utveckla och revidera cancerplanen
2016–2018 inför 2019

Ett omfattande arbete har gjorts för att
utveckla och revidera nuvarande
cancerplan.
Nyheter i den reviderade versionen:
• Mer kortfattad och koncis
– Tydligare i vad som ska göras och när
det ska vara utfört
• Kapitelindelningen följer tydligare de 10
uppsatta kriterierna i nationella
cancerstrategin
• Kapitlet om prevention och tidig
diagnostik är mer omfattande och tydligare
beskrivet än i tidigare version
SVN beslutade 2018-12-06 att
rekommendera samtliga regioner att anta
Cancerplanen.

Uppföljning och analys av medicinska
resultat i syfte att öka jämlikheten i
vården i sjukvårdsregionen

I samband med att ett flertal politiska
viljeinriktningar gällande Socialstyrelsens
nationella riktlinjer har antagits har
sjukvårdsregional statistik redovisats av
verksamhetsföreträdare. Även
sjukvårdsregionens representanter för två
nationella programområden har redovisat
statistik som motivering till kommande
förbättringsområden för 2019.

Ta fram och följa upp politiska
viljeinriktningar utifrån Nationella
riktlinjer

Under året har Samverkansnämnden
antagit fem politiska viljeinriktningar
relaterade till Socialstyrelsens nationella
riktlinjer. För att förbättra och underlätta
uppföljning och analys av medicinska
resultat pågår dialoger om att inrätta en
sjukvårdsregional samverkansgrupp för
uppföljning, analys och kvalitetsregister.
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Nivåstrukturering
Stödja genomförandet av nationell och
sjukvårdsregional nivåstrukturering av
hälso-och sjukvård

Information kring nationell
nivåstrukturering av högspecialiserad vård
har getts av Socialstyrelsen som leder
processen i samverkan med nationella
programområden. RCC har analyserat och
gjort en uppföljning av följsamhet till
tidigare beslutad sjukvårdsregional
nivåstrukturering. Ett arbete med
gemensam sjukvårdsregional
produktionsplanering avseende vård vid
universitetssjukhus och länssjukhus har
påbörjats under hösten.

Samverkan med syfte att säkra
sjukvårdsregionens långsiktiga
kompetensförsörjning
Utveckla samarbete med
sjukvårdsregionens lärosäten i syfte att
säkerställa sjukvårdsregionens samlade
behov av yrkeskompetens

Stödja arbetet med minskat beroende av
hyrpersonal

Fortsatt gemensamma möten mellan
utbildnings- och kompetensrådet
och lärosäten inom sjukvårdsregionen.
Finns en förståelse för de problem som
finns på ömse sidor. Rådet verkar för att
utbildningsplatser inom erbjudna
utbildningar besätts.
I september följde nämnden upp arbetet
med minskat beroende av hyrpersonal.
Bemanningstrenden för det andra kvartalet
2018 visade en fortsatt total ökning, men
också en positiv utveckling inom flera
områden. Regionernas gemensamma
arbete är inte klart 2019. Nämnden
beslutar ha fördjupade diskussioner i
ämnet under 2019.

Övriga samverkansfrågor som löpande
initieras och hanteras
Följa upp samverkansavtalet inkl. bilagor

Regionalt cancercentrum har informerat på
alla nämndens möten. I februari fick
nämnden information om det
sjukvårdsregionala donationsarbetet av
donationsansvariga läkare, i september
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Följa upp samverkansavtalet inkl. bilagor. presenterades Arbets- och miljömedicin i
Uppsala och Örebro. Presentation av
Registercentrum Uppsala-Örebro skedde i
maj och betonades då att registercentrums
arbete är en viktig del i det pågående
kunskapsstyrningsarbetet.
Sprida kunskap om samverkansavtalets
innebörd inom sjukvårdsregionen

Genomförts i respektive region/landsting.

Initiera temabaserade seminarier eller
workshops inom aktuella
utvecklingsområden för
sjukvårdsregionen

Samverkansnämndens arbetsutskott
träffade 25 januari Socialstyrelsen för att
diskutera samverkansformer i
myndighetens nya uppdrag att pröva en
arbetsprocess för nivåstruktureringen av
den högspecialiserade vården.
Nämnden hade tema digitala vårdmöten på
septembermötet och tema
kunskapsstyrning på decembermötet.

Utveckla nämndens arbetsordning och
tjänstemannastruktur

På samverkansnämndens möte den 31/5–
1/6 beslutades:
att en ledningsgrupp ersätter nuvarande
beredningsgrupp och att
samverkansnämndens kansli ska ledas av
en administrativ chef och i övrigt
bemannas med resurser från alla landsting
och regioner.
Landsting/regiondirektörsgruppen tillsätter
administrativ chef och ledningsgruppen
övriga resurser inom kansliet.
Landstings/regiondirektörsgruppen ska
utvärdera ledningsorganisationen efter ett
år.
Att samverkansnämndens arbete ska vara
en naturlig del i det lokala ledningsarbetet
i respektive landsting/region. En tydlig
lokal struktur kring sjukvårdsregionala
samverkansområden och att hanteringen
av samverkansnämndens ärenden
tydliggörs i respektive ledningssystem är
två framgångsfaktorer.
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Aktivt delta i nationella
samverkansorgan/grupper.

Ärenden inom Rikssjukvårdsnämnden/
nämnden för nationell högspecialiserad
vård, Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg, Nationella screeningrådet,
Kommunalförbundet avancerad
strålbehandling, Inera AB och
Huvudmannagruppen för statlig
kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård avrapporteras kontinuerligt till
samverkansnämnden
Agera gemensamt och samverka i så stor
utsträckning som möjligt, ex.
gemensamma remissvar, upphandlingar,
köp av vård utom sjukvårdsregionen och
investeringar

Utsedda politiker och tjänstemän har aktivt
deltagit ibland annat
Rikssjukvårdsnämnden/nämnden för
nationell högspecialiserad vård,
Kommunalförbundet avancerad
strålbehandling,
Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg, Inera AB,
Huvudmannagruppen för statlig
kunskapsstyrning, Nationella
samverkansgruppen för kunskapsstyrning,
NT-rådet (nya terapier), Nationella
programråd, Nationella screeningrådet,
RCC i samverkan, Nationella
kompetensråd, Styrgrupp för landstingens
samverkan kring läkemedel och
Kommittén för klinisk behandlingsforskning.
Ärenden inom Rikssjukvårdsnämnden/
nämnden för nationell högspecialiserad
vård,
Kommunalförbundet avancerad
strålbehandling, Kommunalförbundet
Svenskt ambulansflyg, Inera AB,
Screeningrådet och Huvudmannagruppen
för statlig kunskapsstyrning har
avrapporterats på samverkansnämndens
möten under året.
Arbete med sjukvårdsregionala remissvar
har genomförts på följande remisser:
Remiss Ds 2018:31 Utveckling av
verksamheter som bedrivs i
läkarvårdsersättning och lagen om
ersättning för fysioterapi
Remissversion av en rekommendation för
screening för SCID, svår kombinerad
immunbrist
Remiss SOU 2018:39 God och nära vård En primärvårdsreform
Remiss av SOU 2018:4 Framtidens
biobanker
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Agera gemensamt och samverka i så stor
utsträckning som möjligt, ex.
gemensamma remissvar, upphandlingar,
köp av vård utom sjukvårdsregionen och
investeringar

Remiss SOU 2018:53 betänkandet
Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m.
Remiss Utkast till Lagrådsremiss om vissa
ändringar i PKU-biobanken
Arbete har också påbörjats gällande
Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig
reglering av forskningsdatabaser (SOU
2018:36) dnr U2018/02557/F där svar ska
skickas in senast 8 februari 2019.

Följa upp det sjukvårdsregionala
forskningsrådet och utfall/resultat av
forskningsaktiviteter

Vid nämnden möte den 15 februari
beslutades om avtal om gemensam
sjukvårdsregional satsning på forskning
2019–2024 och sjukvårdsregional Strategi
för forskning inom hälso- och sjukvård
2018–2024. Vid nämnden möte den 7
december redovisades forskningsrådets
verksamhet under 2018 inklusive Forum
Uppsala Örebro.

Utarbetande av sjukvårdsregional prislista Sjukvårdsregional prislista för 2019
2019
beslutades av nämnden på decembermötet.
Aktivitetsplan Samverkansnämnden 2019

Förslag läggs fram inför
samverkansnämnden 2019-02-15.

Björn Ragnarsson
Ordförande Beredningsgruppen
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