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Nulägesrapport
Samordning och tillgänglighet i Södra sjukvårdsregionen – SOTgruppen
Arbetsgruppen för tillgänglighet till vård och behandling

Patienter i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik vård i rimlig tid. För att kunna nå
detta mål samt för följsamhet till samverkansavtalet i Södra sjukvårdsregionen beslutade
Ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen att en Arbetsgrupp för tillgänglighet till
vård och behandling skulle bildas. Denna grupp beslutade, efter en inledande utredningsoch problembeskrivning, att bilda en arbetsgrupp för samordning och tillgänglighet (SOT
grupp) med representanter från respektive region med uppdrag att utveckla arbetet med
samordning av patienter mellan regionerna.
I januari 2019 avrapporterade SOT gruppen sitt arbete till Arbetsgrupp för tillgänglighet
till vård och behandling. SOT gruppen fick fortsatt uppdrag att utveckla samarbetet inom
Södra sjukvårdsregionen för samordning av patienter mellan regionerna.
 SOT gruppen rapporterar framöver till Samarbetsgruppen via Margareta Albinsson.
 Vid frågor av övergripande karaktär lyfts dessa vidare till Ledningsgruppen.
 SOT gruppens ledamöter har kontinuerlig dialog med sina uppdragsgivare i respektive
region.
Samordning– och tillgänglighet i Södra sjukvårdsregionen (SOT grupp)
SOT gruppen har identifierat nedanstående syfte och mål
Syfte

 Patienter i Södra sjukvårdsregionen ska i högre utsträckning erbjudas jämlik vård i
rimlig tid.
 Ökad följsamhet till samverkansavtalet i Södra sjukvårdsregionen.
Mål

 Ökad samverkan mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen.
 Identifiera och nyttja ledig kapacitet inom Södra sjukvårdsregionen för att öka
möjligheterna för regionerna att erbjuda patienter en jämlik vård i rimlig tid.
Delmål

 Ökad följsamhet till prioriteringsprincipen i Hälso- och sjukvårdslagen inom Södra
sjukvårdsregionen.
 Ökad följsamhet till Vårdgarantin inom Södra sjukvårdsregionen.
 Ökad följsamhet till Södra sjukvårdsnämndens samverkansavtal.
 Ökad kunskap och insikt om patientflöden och väntetider inom Södra
sjukvårdsregionen.
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 Utveckla rutiner för en standardiserad samordning av patienter inom Södra
sjukvårdsregionen.
 Ta fram förslag för samverkan mellan SOT gruppen och olika arbetsgrupper för
samordning av patienter inom ramen för Samarbete för bättre vård.
 Att tillsammans med Samverkansgruppen utveckla rutiner för att aktuell information
om ändrade patientflöden och eventuella villkor delges till representanter för SOT
gruppen.
 Identifiera olikheter i regionala riktlinjer för vård och behandling, sjukresor samt
remiss/betalningsförbindelser som därefter lyfts till Samarbetsgruppen.
 Identifiera problem- och förbättringsåtgärder.
Sedan start har SOT gruppen arbetat med att

-

identifiera väntetider, behov, kapacitet och problemområden inom Södra
sjukvårdsregionen för olika patientgrupper.
ta fram rutiner för en standardiserad samordning och förmedling av patienter inom
Södra sjukvårdsregionen.
ta fram förslag på gemensamt och enhetligt administrativt stöd för samordning av
patienter inom Södra sjukvårdsregionen.
utarbeta förslag för ökad kunskap och följsamhet till Södra sjukvårdsnämndens
samverkansavtal.
belysa skillnader i riktlinjer för patienter och anhörigas resor samt övernattningar i
samband med vård utanför hemlandstinget.

Fortsatt arbete

-

-

-

Föreslå utveckling av den nationella väntetidsdatabasen så att fler vårdområden
omfattas av uppföljning av väntetider, till exempel väntetid till behandling av
cancersjukdomar.
Utveckla rutiner för rapportering till Chefssamråden när regionerna har olika syn på
medicinsk kvalitet som påverkar samordning av patienter mellan regionerna i Södra
sjukvårdsregionen.
Delta i olika aktiviteter hos de olika huvudmännen för att sprida information och för
att ge likartad information till alla.

Förutsättningar för fortsatt utveckling av samarbetet

-

-

Uppdrag och funktionsbeskrivning för SOT gruppens arbete ska vara tydligt
formulerat och förankrat i ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen.
Ansvar att utse representant till SOT gruppen åligger respektive huvudman samt att
implementera SOT gruppens arbetssätt.
Att tid avsätts för uppdraget i överenskommelse med respektive ledning.
Att SOT gruppens uppdrag synliggörs hos respektive huvudman genom att
o Information ges i relevanta fora om SOT gruppen.
o Att SOT- gruppen informerar om sitt arbete i respektive region.
Att all samordning som omfattas av SOT gruppens uppdrag går via denna grupp.
Att beslut i delprojekt som berör SOT-gruppens arbete förmedlas, t ex. ändrade
patientflöden inom regionen.
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-

Regelbundna avstämningar (fysiska och/eller Skypeliknande möten) är en väsentlig
del för att kommunikationen inom SOT-gruppen ska fungera väl.
SOT-gruppen representeras av följande personer: Carina Werner, Region Halland
sammankallande, Marie Nilsson, Region Skåne, Catharina Ericsson, Region Blekinge
och Reka Vass, Region Kronberg.

Bilaga 1
Ersättningar för resor i samband med vård inom respektive region i Södra Sjukvårdsregionen.
År 2019
Ersättning
för resa av
medicinska
skäl

Region Halland
2000 kr/ 12 mån
Taxi 100 kr/resa
Egen bil 14.80
kr/mil ,egenavgift
59 kr /enkel resa
Kollektivtrafik
egenavgift 28
kr/resa
Resa med RH
sjukresor 0 kr.

Följeslagare

Intyg krävs ej

Vårdgaranti
Boende
kostnader

Billigaste boende

Region Skåne
1980 Kr/ 12 mån
Servicefordon (taxi)
egenavgift fr. 30kr - max.
136 kr.(enkel)
Egen bil 17kr/mil
egenavgift räknas enl.
ovan taxa.
Kollektivtrafik egenavgift,
ingen ersättning förrän
reskostnaden överstiger
nivån för
högkostnadsskyddet
(1980kr)
Intyg för servicefordon
(taxi) krävs (7-85 år)
Ledsagare utan kostnad <
7 år eller > 85 år
Inom Skåne: Intyg krävs
7-85 år
Utanför Skåne: Intyg
krävs
Billigaste boende
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Region Kronoberg
1800 kr/12 mån
Servicebil 150kr/resa
egenavgift(enkelresa)
Privatbil 150kr
egenavgift (enkel resa
18,50kr/mil överstiger
81km/resa
Kollektivtrafik 0 kr inom
länet, 20kr egenavgift/
resa utanför länet

Region Blekinge
Kollektivtrafik,
avgiftsfritt för
öppenvård (vid
uppvisande av
resebevis). Resor med
Blekingetrafikens
fordon, egenavgift
60kr/enkelresa.
Privat bil 12 kr/mil,
egenavgift 100 kr
(beräknas på närmaste
körsträcka).

Intyg krävs för vuxna, >
85 år ej intyg

Billigaste boende

Billigaste boende
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