
 
 
 PROTOKOLL 
 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds- 
 regionen 
Regionsjukvårdsstaben 2020-09-25 
Christina Blomqvist Kl. 13.00-14.25      §§ 48-65 
 

                                                                                                                           Justering                                  
 

1 (7) 

Sammanträdesplats Videosammanträde 
 

 
Sammanträdets  
öppnande 

§ 48 
Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet  
öppnat. 
 

 
Närvarande 
 
Ledamöter § 49  

Kaisa Karro (S)   Ordförande 
Rachel De Basso (S) Vice ordförande 
Angelica Katsanidou (S) Vice ordförande 
Marie Morell (M)  
Alexander Höglund (L)  
Thomas Bäuml (M) Tjänstgörande ersättare för Maria 

Frisk (KD) 
Malin Wengholm (M)  
Johanna Wyckman (L) Tjänstgörande ersättare för  

Christer Jonsson (C) 
Malin Sjölander (M)  
  

Ersättare Torbjörn Holmqvist (S) 
Fredrik Sjöstrand (M) 
Agneta Niklasson (MP) 
Jimmy Loord (KD) 
 

Frånvarande 
 

Maria Frisk (KD) 
Christer Jonsson (C) 
Marcus Eskdahl (S)  
Emilie Walfridsson (C) 
Yvonne Hagberg (S) 
 

Övriga (under hela eller 
delar av sammanträdet) 

Annica Öhrn, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Göran Atterfors, controller, Region Östergötland 
Karl Landergren, regionsjukvårdsansvarig, Region Kalmar län 
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland 
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekr, Region Jönköpings län 
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef, RCC Sydöst 
Stefan Franzén, medicinsk direktör, Region Östergötland 
Susanne Yngvesson Strid, regionsjukvårdssakkunnig, Region Jönkö-
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pings län  
Christina Blomqvist, samverkansnämndens sekreterare,  
Region Östergötland 
 

 
Val för protokolls- 
justering 
 

§ 50 
Thomas Bäuml (M) och Angelica Katsanidou (S) utses att förutom 
ordföranden justera dagens protokoll. 

 
Sammanträdets  
Föredragningslista 
 

§ 51 
Ordföranden presenterar föredragningslistan.  
 

 
INFORMATIONER 
 
 
Rapport från nationella 
screeningrådet 
 

§ 52 
Rachel De Basso informerar om aktuellt från nationella  
screeningrådet.  
 

 
Rapport från Svenskt 
Ambulansflyg 
 

§ 53 
Malin Sjölander informerar om aktuellt från Svenskt Ambulansflyg. 
 

 
Rapport från Nämnden 
för nationell hög-
specialiserad vård 
 

§ 54 
Kaisa Karro informerar om aktuellt från Nämnden för nationell 
högspecialiserad vård.  

 
Rapport från Skandion-
kliniken 

§ 55 
Marie Morell informerar om aktuellt från Skandionkliniken.  
Förbundsdirektionen har beslutat att avsluta ärendet ”Nationellt  
enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken” och 
dra tillbaka förslaget från sjukvårdsregionernas samverkansnämnder. 
Detta då ett nationellt enhetspris för kost och logi inte kunde uppnås. 
 

 
Rapport från Rådet för 
styrning med kunskap 
 

§ 56 
Torbjörn Holmqvist informerar om aktuellt från Rådet för styrning 
med kunskap. 

 
Inera 

§ 57 
Marie Morell informerar kort från Ineras styrelse. För närvarande 
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 pågår diskussioner gällande ekonomin för regionerna för år 2021.  
 

 
Årshjul fokusområden 
 

§ 58 
Karl Landergren presenterar förslaget till ett årshjul för fokusområ-
dena; kunskapsstyrning, digitalisering, förebyggande arbete, regional 
utveckling samt kompetensförsörjning. Samverksnämnden beslutar 
ställa sig bakom förslaget till årshjul. 
 

 
Arbetet med framskjuten 
vård efter covid-19 
 

§ 59 
Stefan Franzén redogör för hur planeringen ser ut i Sydöstra sjuk-
vårdsregionen avseende arbetet med den framskjutna vården efter 
covid-19.  
 

 
BESLUTSÄRENDEN 
 
 
Delårsrapport samver-
kansnämnden för  
Sydöstra sjukvårds- 
regionen augusti 2020 
SVN 2020-43 
 

§ 60 
Årligen görs en delårsrapport för Samverkansnämnden baserat på 
augusti.  
 
Materialet är strukturerat enligt nedan 
• nämndens aktiviteter under året 
• uppföljning årlig överenskommelse 
  
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR   
 
a t t  godkänna redovisad delårsrapport 
 

 
Yttrande från Sydöstra 
sjukvårdsregionen över 
remissförslag från  
Socialstyrelsen avseende 
flera sakkunniggruppers 
genomlysning inför  
beslut av nationell 
högspecialiserad vård. 
SVN 2020-23 
 

§ 61 
Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från 
Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning  
inför beslut av nationell högspecialiserad vård. 
 
Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen BESLUTAR  
 
a t t besvara remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera  
sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell  
högspecialiserad vård inom 13 områden enligt underlag. 
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Organiserad  
prostatacancertestning 
(OPT) 
SVN 2020-45 
 

§ 62 
Socialstyrelsen uppdaterade 2018 sin rekommendation om screening 
för prostatacancer. De avråder fortfarande från ett nationellt scre-
eningprogram, eftersom nyttan inte tydligt bedömdes överväga de 
negativa effekterna på befolkningsnivå. Socialstyrelsen framhåller 
däremot att hälso- och sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom 
att erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och 
utveckling och gav därför RCC i samverkan (via SKR) i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för standardiserad och effektiviserad PSA-
testning och att identifiera kunskapsluckor om kompletterande dia-
gnostiska tester för prostatacancer. I det nationella arbetet omformu-
lerades uppdraget till organiserad prostatacancertestning (OPT) då 
det på sikt kommer innebära fler undersökningar än bara PSA-
provtagning. RSL fattade beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för 
sydöstra sjukvårdsregionen som under 2019 genomförde en förstudie 
på användningen av PSA-prover på män utan prostatacancer.  
Förstudien bekräftade det befarade oorganiserade arbetssätt och 
ojämlika situationen för männen i sydöstra sjukvårdsregionen.  
Utifrån det beslutade RCC att gå vidare med uppdraget att ta fram 
underlag för ett beslut att införa en organiserad prostatacancertest-
ning i sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Hittills har projektet tagit fram ett förslag om att göra processen så 
digitaliserad som möjligt. Valet att skapa en digitaliserad lösning är 
dels att det blir ett lärande till det nationella projektet med också att 
det skapas en process som inte tar för mycket kritiska resurser i  
anspråk. Den långsiktiga ambitionen är att skapa ett gemensamt 
kansli för hela sjukvårdsregionen är bästa sättet för att skapa en jäm-
lik vård och samtidigt skapa förutsättning för kontinuitet och kompe-
tensutveckling i takt med att utredningen av prostatacancer blir mer 
och mer komplex. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till 
RCC:s ledningsgrupp, RSL och Samverkansnämnden. 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
 
A t t ställa sig bakom ett gemensamt pilotprojekt i Region  
Jönköpings län som syftar till att ta fram ett arbetssätt som kan  
tillämpas i hela sjukvårdsregionen 
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Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårds-
regionens  
sammanträdesdagar  
för år 2021 
SVN 2020-42 

§ 63 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium/ 
regionsjukvårdsstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdesda-
gar för år 2021 enligt nedan. 
 

 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
BESLUTAR  
  
a t t godkänna sammanträdesdagarna för samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen för år 2021 i enlighet med samverkans-
nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium/region- 
sjukvårdsstabens förslag 
 

SVN  
presidium 
(videomöte) 
 

22 februari 
Kl. 15-16 

17 maj 
Kl. 15-16 

13 september 
Kl. 15-16 

15 november 
Kl. 15-16 

Sam- 
verkans-
nämnd 
 
 

11-12 mars 
Lunch-Lunch 
 

4 juni 
Videomöte 
Kl. 10-12 
 

1 oktober 
Fysiskt möte 

3 december 
Videomöte  
Kl. 10-12 

 
 
Inkomna skrivelser 
 

§ 64 
Ordföranden informerar om inkomna skrivelser. 
 
Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
 

 
 
Sammanträdets  
avslutning 
 

§ 65 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 14.25. 
 

 
Justering  

Vid protokollet 
 
 
 
Christina Blomqvist 
Nämndsekreterare 
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Justerat 

 
 
 
 
 
Kaisa Karro              
Ordförande 

 
 
 
 
 
Thomas Bäuml 
Justerare           

                                     
 
 
 
 
Angelica Katsanidou    
Justerare            

 
 
 
 
 
 
 
 
Den 19 oktober 2020 har meddelande om justering av detta protokoll publicerats på  Region  
Östergötlands, Region Kalmar läns och Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. 
 
 
 
Christina Blomqvist 
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Bilaga till protokoll  
 
Bilaga 1. Inkomna skrivelser 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020-09-25 

 
 

Skrivelse, protokoll etc. Datum Dnr 
   
Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll avseende 
konst och datorutrustning 
Region Östergötland 
 

2020-08-24 SVN 2020-44 
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