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Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
Södra Regionvårdsnämnden vill för verksamhetsår 2018 lämna följande verksamhetsberättelse.
Nämnden har under året haft fyra sammanträden. Två sammanträden har varit från
lunch-lunch som haft ett seminarium kring aktuella ämnen under den ena dagen och ett
beslutssammanträde den andra dagen. Två sammanträden har varit endagsmöten.
Under 2018 har nämnden genomfört följande seminarier:
 Geomapping för melanom och kolorektal cancer. Regional arbetsfördelning.
Presentation av webbpanel. Nya dyrare läkemedel.
 Forskningens dag, sepsis – när en infektion blir livshotande.
I samband med beslutssammanträdena har det varit information om Skandionkliniken,
nationell och regional kunskapsstyrning, RCC och arbetet med cancerplanen, aktuell
information från respektive huvudman samt om projektet regional arbetsfördelning.
Utgångspunkten för nämndens arbete är det gällande Regionavtalet samt nämndens
arbetsordning från 2015. Avtalets arbetsområden är ambitiösa men möjligheterna till
samverkan/samordning kommer ytterst att vila på viljan hos respektive avtalspart.
Nämndens strategiska plan ligger till grund för inriktning av arbetet och kan enligt
planen inrymmas inom nedanstående områden.
 Kunskapsstyrning genom riktlinjer – nationella och regionala
 Forskning och utveckling
 För Södra sjukvårdsregionen gemensamma angelägenheter kring regelverk och
vårdströmmar.
BESLUT OCH AKTIVITETER UNDER ÅRET
Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, § 43 att en abonnemangsmodell
skulle tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen från år 2016 och
framåt. Andra grunder i avtalsförhandlingarna har varit att självkostnader ska vara
underlag för framtagande av taxor och att kostnadsnivåer räknas upp med landstingsprisindex, LPIK. Avtalsgruppen har med beslutet som utgångspunkt kommit överens
om ett avtal som innefattar ovanstående.
Abonnemangsmodellen innebär att för patienter från Södra sjukvårdsregionen utgår
ersättningen till 50 % via abonnemang och resterande ersättning utgår med 50 % av
priserna enligt föreliggande prislista. Det är Skånes universitetssjukhus, Thoraxcentrum
Blekingesjukhuset, Onkologiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö (gäller enbart
Blekinge) och Rättspsykiatri i Växjö som omfattas av abonnemangsmodellen.
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Abonnemangen för år 2018 omsluter ca 400 Mkr. Nedanstående tabell visar storleken
på abonnemangen fördelade på aktuella verksamheter och huvudmän i tusentals
kronor:

Blekinge
Halland
Kronoberg
Skåne
Summa

Skåne
Kronoberg
SUS Rättspsykiatri
90 678
14 887
103 113
15 089
98 284
33 680
292 076
63 655

Kronoberg
Blekinge
Onkologi Thoraxkirurgi
9 011
603
32 574
3 003
9 011
36 180

Summa
114 576
118 806
130 858
36 683
400 922

Strategisk plan för Södra Regionvårdsnämnden 2015-2018
Södra Regionvårdsnämnden har beslutat om nytt regionavtal gällande från 2015-03-01 och
tills vidare. Regionavtalet och nämndens arbetsordning bildar grund för föreslagen strategisk
plan. Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30 att föreliggande plan skall ligga
som grund för arbetet under mandatperioden 2015-2018.
Viktiga rubriker i planen är:
 Grundläggande intressegemenskap
 Klinisk forskning och utveckling
 Utbildning och kompetensförsörjning
 Medicinsk samverkan genom kunskapsstyrning
 Nationella samarbeten
 Ekonomisk reglering
Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om
att under 2015-2018 genomföra en satsning på att korta väntetiderna och minska de
regionala skillnaderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar stimulansmedel som
till allra största delen ska användas till att införa ett enhetligt system med standardiserade
vårdförlopp.
Syftet med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet är att cancerpatienter ska
uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid.
RCC Syd ska vara stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att införa
ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp. I arbetet ingår bl.a. att bistå
och stimulera landstingen i deras respektive utvecklingsarbete. RCC Syd ansvarar för
att lämna in landstingens handlingsplaner och redovisningar till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). RCC Syd ansvarar dessutom för att säkerställa att lärandetillfälle kommer till stånd i varje region. På detta sätt får landstingen och olika vårdgivare möjlighet att lära av varandra.
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Solidariskt finansierade verksamheter
Merparten av de solidariskt finansierade verksamheterna rapporterar till Södra
Regionvårdsnämndens ledningsgrupp via en styrgrupp. Denna består av en
representant från vardera huvudman inom Södra sjukvårdsregionen och samordnas av
tjänsteman från Södra Regionvårdsnämndens kansli.
Inför år 2018 uppdaterades uppdragen, efter förslag från styrgruppen, för berörda
solidariskt finansierade verksamheter. Uppdragen förtydligar verksamheternas
skyldigheter inom hela Södra sjukvårdsregionen och att de varje år skall göra en
verksamhetsberättelse som ska vara klar senast vid utgången av februari månad
påföljande år. Under år 2018 har högisoleringsenhet för allvarliga smittsamma
sjukdomar tillkommit som solidariskt finansierad enhet.
Följande verksamheter rapporterar till styrgruppen för solidariskt finansierade enheter:
 Arbets- och miljömedicin
 Centrum för sällsynta diagnoser
 Genetisk vägledning
 Dövpsykiatrisk öppenvård – barn
 Dövpsykiatrisk öppenvård – vuxna
 Regionalt biobankscentrum
 Regionalt donationsansvarig läkare, Regionalt donationsansvarig sjuksköterska
 Regional vävnadssamordnare
 Yrkes- och miljödermatologiska kliniken
 Högisoleringsenheten
Resterande solidariskt finansierade verksamheter är RCC-Syd, Södra
Regionvårdsnämndens kansli med klassifikationsrådet samt medel för regionala
programområden inom kunskapsstyrningen.
Samarbete för bättre vård i Södra sjukvårdsregionen
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har sedan tidigare ett uppdrag att förverkliga
målen i den nationella cancerstrategin. Kopplingen mellan RCCs arbete och projekt
arbetsfördelning ligger i Södra Regionvårdsnämndens beslut ”att uppdraget kring framtida arbetsfördelning i Södra sjukvårdsregionen måste ses i ett större sammanhang
som även inkluderar andra områden/diagnoser än cancer”, från 2014-10-09. Beslut att
starta en kartläggning av förutsättningarna för ett fördjupat samarbete/arbetsfördelning
togs på Södra Regionvårdsnämndens möte 2016-02-19. 2018-04-23 beslutade Södra
Regionvårdsnämnden att ”projektet regional arbetsfördelning överförs till det
fortlöpande arbetet i Södra sjukvårdsregionen…”.
RCC Syd ansvarar för att driva cancerfrågeställningarna och har ett fortsatt uppdrag att
förverkliga målen i den nationella cancerstrategin. Enligt beslut i Södra
Regionvårdsnämnden ska detta arbete ses i ett större sammanhang som även
inkluderar andra områden/diagnoser än cancer. RCC syds arbete med nivåstrukturering inom cancerområdet måste därför inordnas i Södra Regionvårdsnämndens
samarbete för bättre vård.
Södra Regionvårdsnämnden har fått rapporter om det pågående arbetet i projektet vid
samtliga sammanträden. Samarbete för bättre vård är organiserat enligt nedan:
3(8)

Samarbete för bättre vård
Södra Regionvårdsnämnden,
uppdragsgivare

Politiker från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne

Politisk styrgrupp
Styrning och beslut

Ledningsgrupp
Genomförande

Arbetsgrupper

Samarbetsgrupp

Referensgrupper

Delprojekt

Organisationen för samarbete för bättre vård bygger på en gedigen fortlöpande
förankring till politikerna inom Södra Regionvårdsnämnden och Södra
sjukvårdsregionens ledningsgrupp. En samarbetsgrupp med representanter från
samtliga huvudmän håller ihop det praktiska arbetet under en projektledare från Södra
Regionvårdsnämndens kansli.

Arbets- och referensgrupper
Arbetsgrupper

Referensgrupper

Ersättningsfrågor
Per Wendel

Kommunikation
Kristina Happstadius-Trägårdh

HR-frågor - avtal
Per Wendel

Medborgardelaktighet
Johan Lidmark

HR-frågor - kompetens
Margareta Albinsson

Tillgänglighet till vård
och behandling
Carina Werner

HR-frågor - bemanningsföretag
Johan Lundqvist

Vårdhygien och smittskydd
Håkan Friberg

Förvaltnings- och sjukhuschefer
Medborgardelaktighet
Fackliga företrädare

Bilden ovan beskriver att det finns fungerande arbetsgrupper för väsentliga frågor inom
samarbetet som ersättningar, HR-frågor, kommunikation, medborgardelaktighet och
vårdhygien och smittskydd. Inom samarbetet sker fortlöpande förankring till
referensgrupper för förvaltnings- och sjukhuschefer, medborgare och fackliga
företrädare. Kopplat till arbetsgruppen för medborgardelaktighet är det inrättat
webbpaneler med medborgarrepresentanter från samtliga huvudmän inom Södra
sjukvårdsregionen.
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Under 2018 har arbetet i delprojekten fortsatt och vissa delprojekt är beslutade och
genomförda. Nedanstående bild ger en uppdatering av status i delprojekten vid slutet
av år 2018.

Delprojekt
1. AT/ST-utbildning
Ola Björgell

8. Kirurgi benign kolorektal
Birger Pålsson

15. Endokrin halskirurgi
Erik Nordenström

2. HTA, Health Technology Ass.
Ulf Kvist

9. Esofagus/ventrikel
Birger Pålsson

16. Inflammatorisk tarmsjukdom
Olof Grip

3. Kirurgi benign njurar
Henrik Björkman

10. MT-kompetens
Ulrika Sandberg

17. Rutinmässig testning vid
tjock- och ändtarmscancer
Maria Stenmark Askmalm

4. Axelkirurgi
Richard Frobell

11. Utredning Skopi
Birger P, Björn O

5. Ryggkirurgi
Nicklas Mårtensson

12. Samverkan onkologivård
Jessika Wihl

6. Bäckenkirurgi trauma
My von Friesendorff

13. Ablationer
Pia Malmkvist

7. Stroke
Jesper Petersson

14. Spinal rehabilitering
Héléne Pessah

Delprojekt beslutade
av SRVN

18. Uppföljning av patienter
med ökad risk för cancer
Maria Stenmark Askmalm
19. Kärlkirurgi
Tomas Jonasson
20. Parkinson, djup hjärnstimulering
Ola Nilsson
21. Blodsamverkan
Nicholas Holthuis

På gång

Följande delprojekt har beslutats och är avslutade som delprojekt:
 Samarbete rörande AT-/ST-utbildning har beslutats övergå till en pågående
process under Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp liksom
 Samarbete rörande HTA-analyser
 Arbetsfördelning kirurgi benigna njurar där patienter från nordöstra Skåne
remitteras till Växjö.
 Riktlinjer för hantering av patienter med nyckelbensfraktur.
 Vidareutveckling av ryggkirurgi där enheter inom samtliga huvudmän förstärks
genom samarbete och kompetensutveckling tillsammans med ryggkirurgiska
enheten på Skånes universitetssjukhus.
 Patientflödet för patienter där det krävs avancerad öppen bäckenkirurgi.
 Samarbete kring strokepatienter. En särskild del i detta delprojekt görs i
samarbete med Malmö universitet där logistiken kring transporter av
strokepatienter inom Södra sjukvårdsregionen kartläggs.
 Samarbete kring utbildningar inom medicinsk teknik.
 Samarbete om patienter som opereras med benigna kolorektala tillstånd. En
arbetsgrupp bestående av experter från samtliga huvudmän är bildad med syfte
att utveckla vården.
 Samarbete om patienter som opereras i esofagus/ventrikel. En arbetsgrupp
bestående av experter från samtliga huvudmän är bildad med syfte att utveckla
vården.
 En utredning kring behovet av skopier/skopister har utmynnat i ett beslut om att
Södra Regionvårdsnämnden finansierar en utbildning i samarbete med Blekinge
Tekniska högskola.
Vid årets slut 2018 bedrevs följande delprojekt:
 Onkologisk vård
 Ablationer
5(8)










Spinal rehabilitering
Endokrin halskirurgi
Inflammatorisk tarmsjukdom
Rutinmässig testning vid tjock- och ändtarmscancer
Arbetssätt och rutiner för patienter med risk för cancer
Kärlkirurgi
Parkinson
Blodsamverkan

Beskrivning av ”Samarbete för bättre vård” finns på Södra Regionvårdsnämndens
hemsida via denna länk:
https://sodrasjukvardsregionen.se/samarbete-for-battre-vard/om-samarbetet/

Kunskapsstyrning
I likhet med tidigare år har arbetet med kunskapsstyrning under 2018 fortsatt att
utvecklas. Det gäller både den nationella nivån och den regionala nivån. När det gäller
den nationella nivån har Södra sjukvårdsregionen aktivt deltagit i nationella styrgruppsoch beredningsutskottsarbeten samt arbetet med att införa den nya nationella
kunskapsstyrningsstrukturen. Detta arbete började under 2016 och har ytterligare
fördjupats under 2017 i det att olika uppdragsbeskrivningar, bemanning av nationella
grupper etc har tagits fram för att sedan ha implementerats under 2018. Södra
sjukvårdsregionen har även tagit sig an att vara värd för tre nationella programområden
(NPO); Tandvård, Nervsystemets sjukdomar samt Njur- och urinvägssjukdomar. Utöver
detta finns ett ”vilande” värdskap för nationella primärvårdsrådet. Värdskapet innebär
bland annat att värdregionen bidrar med ordföranden samt står för kostnader för 0.5
processledartjänst per NPO samt i dagsläget 20% till databearbetning och analys.
Både regering/politik, myndigheter och huvudmän står bakom den nya nationella
strukturen och dess betydelse för framtida hälso- och sjukvårdsutveckling.
Den regionala nivån är tänkt att spegla den nationella och under 2018 har ytterligare
RPO bildats; RPO Tandvård, RPO Mag-och tarmsjukdomar, RPO för kvinnosjukdomar
och förlossning. Fler är att följa under 2019.
För närvarande finns följande regionala programområdesgrupper:













Barn- och ungdomars hälso- och sjukvård
Endokrina sjukdomar inkl diabetes
Hjärta/kärl
Nervsystemets sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar
Palliativ vård
Rörelseorganens sjukdomar
Resursgrupp – Allmänmedicin
Psykisk hälsa
Lungsjukdomar
Tandvård
Mag-och tarmsjukdomar

De regionala programområdena har varit involverade i revideringsuppdrag av nationella
riktlinjer tillsammans med socialstyrelsen, men även reviderat gemensamma riktlinjer
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för Södra sjukvårdsregionen. Man har också arbetat med att ta fram nya
behandlingsstöd där behov finns, tex riktlinjer för diagnostisering och behandling av
djup ventrombos vilket är ett samarbete mellan primärvård, kardiologer och bild- och
funktion. Förutom arbetet med att uppnå en god, jämlik och likvärdig hälso- och sjukvård i Södra sjukvårdsregionen har fortsatt arbete lagts på att säkerställa att alla som är
involverade i den regionala kunskapsstyrningen delar samma bild av uppdraget. Detta
har varit extra viktigt i ljuset av implementeringen av den nya nationella
kunskapsstyrningsstrukturen. Samarbeten mellan olika regionala
programområdesgrupper har också identifieras där detta är motiverat, såsom i
exemplet med djup ventrombos.
Den sjukvårdsregionala styrgruppen för kunskapsstyrning sammanträder varannan
vecka via telefon för att avhandla olika kunskapsstyrningsärenden. Utöver detta har
gruppen träffats för att på ett bättre sätt kunna diskutera och utforma
kunskapsstyrningsstrukturen i Södra sjukvårdsregionen så att den svarar upp mot den
av huvudmännen beslutade nationella strukturen.
Chefssamråd
Chefssamråden startades upp under 2015 inom 13 områden. Flertalet chefssamrådsgrupper har sedan dess kommit igång. Deras mötesprotokoll anslås vid Södra
Regionvårdsnämndens möten. Chefssamrådens uppdrag reviderades efter beslut
2018-09-13 i Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp enligt nedan:
Chefsamråden har till uppgift att stärka det operativa samarbetet i Södra
sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla en god och jämlik vård.
Chefsamråden ansvarar för:
 Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
 Arbeta för att optimera patient processerna avseende initiering, utredning,
behandling och uppföljning.
 Identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt.
 Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten.
 Följa upp beslutade samarbeten.
 Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
 Samverka med övriga forum inom Södra sjukvårdsregionen såsom regionala
programområden, Samarbete för bättre vård, andra chefsamråd med flera
Ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen är ytterst ansvariga för chefsamråden.
Nod för kliniska prövningar och Ordnat införande i samverkan
Återigen kan konstateras att sjukvårdsregionerna genom nationella beslut har fått ny
och utökad roll.
Den nationella utredningen som presenterades 2013 kring klinisk forskning och kliniska
prövningar i Sverige, ”Starka tillsammans” föreslog ett system för nationell samordning,
rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. Vetenskapsrådet har fått
statens uppdrag att arbeta med en nationell samordning av kliniska studier genom att
etablera en nod i varje sjukvårdsregion för att bygga upp en organisation för nationell
samordning av kliniska studier. Södra sjukvårdsregionen har anmält sitt intresse och
blivit utsedd till en av noderna. Nodföreståndaren är chefen för Forum Söder (f d FoU
centrum) vid Skånes universitetssjukhus.
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Forum Söder har under 2016 etablerat en regional samverkansgrupp bestående av
nodföreståndare och forskningschefer inom Södra sjukvårdsregionen. Gruppen
ansvarar för att stimulera intresset för kliniska studier och bistår med strategisk
vägledning, behovsinventering, statistik med mera. Forum Söder har vid två tillfällen
under året gett den återkommande tvådagarskursen ”Introduktion till klinisk prövning
inklusive GCP”, vilken inkluderar externa föreläsare från Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och Regionalt biobanksråd. Dessutom har ett flertal skräddarsydda
dagskurser i GCP genomförts ute på olika avdelningar inom Södra sjukvårdsregionen.
I september genomfördes en temadag för kliniska forskarteam/forskare om avancerade
terapier, uppdatering kring regelverk för kliniska studier och pågående forskningsprojekt inom regionen.
Södra sjukvårdsregionen har erhållit medel i enlighet med redovisning i bilaga 1.
Samrådsgrupp för läkemedel och medicinsk teknik
Inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting arbetet har en nationell
läkemedelsstrategi kring ordnat införande i samverkan tagits fram. En ny struktur med
olika grupperingar som samverkar för att få till stånd en effektivare och mer likriktad
läkemedelshantering i Sverige. En styrgrupp med en representant från Hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket per sjukvårdsregion har utsetts. Gruppen sammanträder en
gång per månad.
Ett råd för Nya terapier, NT-rådet, med representanter för samtliga sjukvårdsregioner
har etablerats. Rådet har till uppdrag att på landstingens vägnar ge rekommendationer
kring klinikläkemedel, läkemedel utanför förmånen, vissa förmånsläkemedel och att i
framtiden även ta sig an andra medicinska insatser. I gruppen finns en representant för
Södra sjukvårdsregionen. Båda grupperna har administrativt stöd från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Kansli
Södra Regionvårdsnämnden har till sitt förfogande ett från de berörda landstingen
fristående kansli placerat i Lund.
Kansliet ska bland annat
 Svara för den formella hanteringen av nämndens ärenden
 Ge administrativ service till nämndens olika politiska organ och beredningsgrupper
 Ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.
Under 2018 var kansliet bemannat med sex tjänster varav två på deltid.
Enligt regionavtalet ska Södra Regionvårdsnämndens verksamhet finansieras genom
ramanslag för mandatperioden 2015-2018. Verksamhetens årliga resultat ska överföras
till nästkommande år och slutavräkning sker vid mandatperiodens slut.
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Ekonomiskt resultat 2018 (kr)

Kontoklass/text

3. Intäkter
4. Personal inkl arb giv avg
6, 7 och 8 Övriga verksamhetskostnader och finansiella poster

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse mot
budget 2018

7 979 995

7 965 740

-14 255

-6 300 000

-5 643 464

656 536

-1 679 995

-973 872

706 123

0

1 348 404

1 348 404

Summa
Kommentarer
Intäkterna för 2018 har utfallit i nivå med budget.

Kansliets personalkostnader (kontoklass 4) ligger under den budgeterade nivån.
Övriga verksamhetskostnader och finansiella kostnader (kontoklass 6, 7 och 8) ligger
under den budgeterade nivån.
Redovisning av projektkonton 2018
Projektnr Projektnamn

IB 2018
-81 328,41

UB 2018
-24 700,39

8925

DRG-råd

8926

Regionala medicinska kunskapsgrupper

-5 047 371,79

-4 533 583,76

8928

Särskilda projekt

-4 171 793,86

-2 927 728,54

8930

FoU-medel

-1 121 705,56

-1 270 184,16

8932

-1 540 321,50

-1 465 321,50

8937

ST-kongress
Insatser för kunskapsstöd och uppföljning
inom hälso- och sjukvården

8938

Nod för kliniska prövningar

8939

Resurscentrum psykisk hälsa
Total

-145 835,00
-1 034 618,00
-11 863 885,00

-14 731 479,00

-6 000 000,00

-3 232 267,75

-30 861 024,12

Specifikation över projekten finns i bilaga1.

Rita Jedlert
Direktör
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-28 331 100,10

Rita Jedlert
Direktör

2019-03-25

Bilaga 1

Mobiltfn: 076 – 887 19 95
E-post: rita.jedlert@skane.se

Projektmedel mm
Redovisning av projektmedel 2018.
Projekt 8925 ”DRG-rådet”
DRG-rådets medel har täckt kostnaderna för rådets deltagande i konferenser och
återkommande sammanträden om DRG-frågor. Medel för år 2018 har inte eftersökts
hos landstingen. Nya medel kommer att eftersökas från landstingen för år 2019 enligt
överenskommelse i ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
2019”. Utgående balans för år 2018 är 25 tkr.
Projekt 8926 ”Regionala medicinska kunskapsgrupper/Regionala
programområden”
Projektmedlen används fortlöpande av de Regionala medicinska kunskapsgrupperna/Regionala programområdena. Arbetet för att stärka och utveckla
kunskapsgrupperna/programområdena fortsätter. Nya medel kommer att eftersökas
från landstingen för år 2019 enligt överenskommelse i ”Regionala priser och
ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019”. Utgående balans år 2018 är 4 533 tkr.
Projekt 8928 ”Särskilda projekt”
Projektmedlen har använts till arbetet med projektet Regional arbetsfördelning. Arbetet
fortsätter under 2019. Utgående balans år 2018 är 2 927 tkr.
Projekt 8930 ”FoU-medel” (UFo-anslag)
Beslut om fördelning av utvecklings- och forskningsbidrag för år 2019 togs i december
2018. Utgående balans år 2018 är 1 270 tkr.
Projekt 8932 ”ST-kongress”
”Framtidens specialistläkare” är en rikstäckande kongress. Nästa kongress kommer att
genomföras under 2020. Utgående balans 2018 är 1 465 tkr.
Projekt 8937 ”Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälsooch sjukvården”
Södra Regionvårdsnämndens kansli beviljades under hösten 2015 1 667 tkr från
överenskommelsen mellan staten och SKL om ”Insatser för kunskapsstöd och
uppföljning inom hälso- och sjukvården” för utveckling av möjligheterna till uppföljning
inom primärvården. Landstingen har i princip utnyttjat sin tilldelning. Utgående balans år
2018 är 145 tkr.
Projekt 8938 ”Nod för kliniska studier”
Södra Regionvårdsnämndens kansli beviljades under åren 2015 och 2016 ett
etablerings- och driftsbidrag till regional nod för samordning av kliniska studier från
Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har utbetalat ytterligare medel för åren 2017 och
2018. Utgående balans år 2018 är 14 731 tkr.
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Projekt 8939 ”Resurscentrum/Regionalt programområde för Psykisk hälsa under
2018”
Södra Regionvårdsnämndens kansli tilldelades i slutet av 2017 6 000 tkr som stöd i
uppbyggnad av Regionala Resurscentrum/Regionalt programområde för Psykisk hälsa
från Sveriges Kommuner och Landsting. Minst 30 % av dessa medel ska användas för
samverkan med kommunerna. Under år 2018 har landstingen utnyttjat tilldelade anslag.
Utgående balans år 2018 3 232 tkr.

Rita Jedlert
Direktör
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