Protokoll från Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen den 24 maj 2019

Tid och plats

fredag den 24 maj 2019, kl. 11.00–14.45, Videomöte

Beslutande

Anders Henriksson (S), ordförande
Kaisa Karro (S), vice ordförande
Rachel De Basso (S), vice ordförande
Christer Jonsson (C)
Malin Sjölander (M)
Fredrik Sjöstrand (M), ersättare för Marie Morell (M)
Emelie Walfridsson (C), ersättare för Maria Frisk (S)
Marcus Eskdahl (S), §§ 28-31, ersättare för Malin Wengholm

Närvarande
ersättare

Yvonne Hagberg (S)
Pierre Edström (L)
Jimmy Loord (KD)
Torbjörn Holmqvist (S)
Agneta Niklasson (C)
Karl Landergren, regionsjukvårdssakkunnig, Region Kalmar län
Susanne Yngvesson Strid, regionvårdssakkunnig, Region
Jönköpings län
Annica Öhrn, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region
Östergötland
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum
sydöst, § 28
Mårten Elfström, projektledare förstudie Organiserad
prostatacancertestning, § 28
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör Region Kalmar län, § 30
Ditte Persson Lindell, vårddirektör Region Östergötland, § 30
Stefan Franzén, produktionsenhetschef hjärt- och medicincentrum
Region Östergötland, § 30
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård Region Jönköpings
län § 30
Johan Jarl, regionsekreterare

Tjänstepersoner

Justering

Görs digitalt.

Ordförande

Anders Henriksson (S)

Justerare
Sekreterare

Johan Jarl

Paragrafer 20-31

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Förvaringsplats för
protokollet

Protokollet finns tillgängligt på landstingets/regionernas diarium
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§ 20
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Samverkansnämnden godkänner föredragningslistan enligt kallelse.

§ 21
Val av justerare och tid för justering
Beslut
Samverkansnämnden utser Rachel De Basso (S) och Kaisa Karro (S) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker digitalt.

§ 22
Rapport från Nationella screeningrådet
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen.
Rådet har en central roll i arbetet med att såväl utarbeta nya
rekommendationer som att revidera befintliga rekommendationer om
nationella screeningprogram.
Rachel De Basso (S) informerar från screeningsrådet. Vid senaste mötet
lyftes bland annat en förstudie om screening av neurosjukdomen X-ALD.

§ 23
Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad
vård
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
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Bakgrund
Nämnden för nationell högspecialiserad vård ersatte i juli 2018 den tidigare
rikssjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att ta ställning till ansökningar
från regionerna om tillstånd att bedriva nation högspecialiserad vård, inom
områden som fastställs av Socialstyrelsen. Nämnden utses av regeringen och
består av politiker från sjukvårdsregionerna, med Socialstyrelsens
generaldirektör som ordförande.
Kaisa Karro (S) informerar från nämnden. Beslut om ansökningar har ännu
inte fattats.

§ 24
Rapport från Skandionkliniken
Ingen aktuell information finns att redovisa.

§ 25
Uppdaterad kartläggning av patientavgifter
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Karl Landergren, regionsjukvårdssakkunnig Region Kalmar län, informerar
om uppdaterad kartläggning av patientavgifter för sjukresor och hotell i
Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län.
Nämnden diskuterar eventuell fortsatt översyn av hur avgifterna kan
harmoniseras ytterligare mellan regionerna.
Handlingar
PPT - Uppdaterad kartläggning av avgifter: Patientavgifter Sjukresor Hotell
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§ 26
Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för beslut
om nationell högspecialiserad vård –
Ryggmärgsskador
Beslut
Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen beslutar att ställa sig
bakom remissförslag från Socialstyrelsen avseende sakkunniggrupps
underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård – Ryggmärgsskador,
enligt underlag.
Bakgrund
Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och
Universitetssjukhuset i Linköping har beretts möjlighet att svara på tre
sakkunniggruppers underlag inom området Ryggmärgsskador. Alla tre
huvudmännen tillsammans med Universitetssjukhuset ingår i Sydöstra
sjukvårdsregionen och lämnar ett gemensamt svar.
Efter beredning inom regionalt medicinskt programområde (RMPO)
rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, RMPO neurologiska
sjukdomar samt en övergripande analys av systemeffekter inom Sydöstra
sjukvårdsregionen lämnas bifogat remissvar.
Handlingar
1. Beslutsmissiv
2. Remissyttrande
3. Missiv – Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för beslut om
nationell högspecialiserad vård.
4. Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård - Vårdområde
inom Nervsystemets sjukdomar: Ryggmärgsskador, Remissversion
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§ 27
Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om
nationell högspecialiserad vård - avancerad behandling
av Parkinsons sjukdom
Beslut
Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen beslutar att ställa sig
bakom remissförslag från Socialstyrelsen avseende sakkunniggrupps
underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård – Avancerad
behandling av Parkinsons sjukdom enligt underlag.
Bakgrund
Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och
Universitetssjukhuset i Linköping har beretts möjlighet att svara på tre
sakkunniggruppers underlag inom området Avancerad behandling av
Parkinsons sjukdom. Alla tre huvudmännen tillsammans med
Universitetssjukhuset ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen och lämnar ett
gemensamt svar.
Efter beredning inom regionalt medicinskt programområde (RMPO)
neurologiska sjukdomar samt en övergripande analys av systemeffekter inom
Sydöstra sjukvårdsregionen lämnas bifogat remissvar.
Handlingar
1. Beslutsmissiv
2. Remissyttrande
3. Missiv – Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om nationell
högspecialiserad vård.
4. Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård - Vårdområde:
Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom.
5. Bilaga 1. Sändlista.
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§ 28
Organiserad prostatacancertestning
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Srinivas Uppugunduri och Mårten Elfström, Region Östergötland,
informerar om förstudie om organiserad prostatacancertestning.
Förstudien ska redovisa alternativ för hur eventuell organiserad testning kan
organiseras. Studien ska redovisas för Sydöstra sjukvårdsregionen den 1
september 2019.

§ 29
Rapport från Svenskt ambulansflyg
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med syftet att effektivisera
ambulansflyg genom samordning av gemensamma resurser. Ändamålet är att
för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Alla Sveriges
regioner är medlemmar.
Marcus Eskdahl (S), informerar om aktuellt från Svenskt ambulansflyg.
Upphandling av flygplan pågår nu. Tilldelningsbeslut bedöms lämnas i
augusti 2019.

§ 30
Årsrapporter Regionala medicinska programområden
(RMPO) 2018
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Samarbetet inom sjukvårdsregionen sker inom respektive specialitet i
regionala medicinska programområden (RMPO). I varje grupp ska
representation finnas från berörda delar av hälso- och sjukvården i
sjukvårdsregionen. Grupperna har flera olika uppdrag som till exempel att
6

ProSale Signing Referensnummer: 719192

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

bevaka utvecklingen inom sitt område, att stödja samarbetet i regionen och
att sammanställa regionala vårdriktlinjer.
Karl Landergren, Florence Eddyson-Hägg, Ditte Persson Lindell, Stefan
Franzén och Kjell Ivarsson redovisar årsrapporter för RMPO för 2018.
Årsrapporterna publiceras i sin helhet på sydöstra sjukvårdsregionens
webbsida.

§ 31
Inkomna skrivelser
Beslut
Samverkansnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Nedanstående inkomna skrivelser anmäls till nämnden:
1. Revisionsskrivelse – Effekter av ny organisation för Centrum för
verksamhetsstöd och utveckling (CVU) - Region Östergötland (SVN 20197).
2. Revisionsskrivelse – Granskning av årsredovisning 2018 - Region
Östergötland (SVN 2019-11).
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Namn

Johan Jarl

Datum & Tid
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Identifikationstyp

SMS (+46722231672)

Identifikations-id
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Namn

Anders Henriksson

Datum & Tid

2019-06-06 18:42:15 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46705176030)

Identifikations-id

id036e31ffe4814e198879664235579208

Namn

Kaisa Karro

Datum & Tid

2019-06-07 10:45:37 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46725559027)

Identifikations-id
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Identifikationstyp
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