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Handläggare till Södra regionvårdsnämndens kansli
Södra Regionvårdsnämnden beslutar att
1. Inom nuvarande ekonomiska ram tillsätta en handläggare till Södra
regionvårdsnämndens kansli
Bakgrund
Inom ramen för den av Södra regionvårdsnämnden beslutade strategiska planen bedrivs i
växande omfattande samarbete inom ett flertal områden. Till dessa områden hör
kunskapsstyrning, chefsamråd, ”Samarbete för bättre vård” och under 2020 också insatser för
att stödja införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (tidigare benämnda
SVF). Därtill kommer också under 2020 ökad samverkan inom kompetensförsörjning i
enlighet med nationellt uppdrag. Arbetet inkluderar ett stort antal expertgrupper,
chefsgrupper och andra grupper. En sammanställning av aktuella grupper finns i bilaga 1.
Södra regionvårdsnämndens kansli ansvarar för att driva och organisera samarbetet i Södra
sjukvårdsregionen. I nuläget omfattar kansliet sammanlagt 2,7 handläggartjänster. Därutöver
finns administrativt stöd, andel av kommunikatör samt direktör.
Med hänsyn till kommande pensionsavgångar och reducerad arbetstid kommer antalet
handläggartjänster under de kommande två åren att minska till 1,7.
Baserat på beslutad årlig solidarisk finansiering och ingående positiv balans finns vid 2020
års ingång ett totalt ekonomiskt utrymme på ca 11,8 mkr. Genom statliga ersättningar för
2019 och 2020 landar utgående balans 2020 på ca 20 mkr. Vid tillsättning av en
handläggartjänst i enlighet med detta förslag landar utgående balans år 2022 på ca 10 mkr.
För närmare detaljer se bilaga 2.
Beslutsförslag
Till följd av växande behov av koordinering, styrning och stöd av samarbetsgrupper inom
flera olika områden och kommande minskningar av nuvarande kansli föreslås att Södra
sjukvårdsregionens kansli utökas med en handläggartjänst under 2020. Utökningen ryms
inom rådande budget och kräver således inget ekonomiskt tillskott.
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Bilaga 1
Aktuella grupper inom ramen för kunskapsstyrning och samverkan:
I.

Sjukvårdsregionala programområden (RPO)
Endokrina sjukdomar
Psykisk hälsa
Nervsystemets sjukdomar (värdskap)
Ögonsjukdomar
Öron/näsa/halssjukdomar
Hjärt-kärlsjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Reumatiska sjukdomar
Hudsjukdomar
Mag-tarm-sjukdomar
Njur- och urinvägssjukdomar (värdskap)
Kvinnosjukdomar och förlossning
Barn och ungdomars hälsa
Levnadsvanor
Sällsynta sjukdomar
Tandvård (värdskap)
Akutvård
Äldres hälsa
Medicinsk diagnostik
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
Primärvårdsråd (vilande värdskap)
Palliativ vård (specifikt RPO i Södra regionen)

II.

Sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG)
Trauma

III.

Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)
Patientsäkerhet
Kvalitetsregister
Uppföljning och analys (startar februari 2020)
Stöd för utveckling (startar under 2020)
Strukturerad vårdinformation (startar under 2020)

IV.

Chefsamråd
Barnsjukvård inklusive neonatologi
Gynekologi och obstetrik
Hjärtsjukvård inklusive thoraxkirurgi
Hudsjukdomar
Infektionssjukvård
Kirurgi
Klinisk kemi
Njurmedicin inklusive njurtransplantation
Ortopedi
Urologi
Öron- näsa- hals

V.

Pågående arbetsgrupper inom ”Samarbete för bättre vård”
Axelkirurgi
Samverkan onkologivård
Spinal rehabilitering
Inflammatorisk tarmsjukdom
Gentestning vid tjock- och ändtarmscancer

Uppföljning av patienter med ökad risk för cancer
Kärlkirurgi
Parkinson och DBS
Blodsamverkan
Luftburna transporter
MRT

Bilaga 2

Ekonomisk sammanställning 2020-01-30

2020

2021

2022

Solidarisk finansiering kansli och nämnd
Löpande utgifter (inklusive pensionsavgångar)
Ej inräknade befintliga processledare
Ackumulerat överskott från föregående år
Tillkommande beslutade kostnader
Balans utan statliga ersättningar

8441
-6617
-840
11827
-7785
5026

8441
-5537
-1680
5026
-5285
965

8441
-5537
-1680
965
-5285
-3096

Statliga ersättningar 2019+2020
Handläggartjänst till kansliet (enligt ärende 1)
Tidsbegränsade processledare (enligt ärende 2)
Ackumulerat överskott
Slutlig balans

15000
-540
-1050
18436

-1080
-2100
18436
16221

-1080
-2100
16221
9945

