Verksamhetsberättelse 2020
Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Blekinge, Kronoberg, Halland och
Skåne. Enligt regionavtalet är den övergripande målsättningen för Södra
sjukvårdsregionen att genom samverkan skapa förutsättningar för en god och jämlik
vård med ökad tillgänglighet. Genom samverkan kan sjukvårdsregionens
gemensamma resurser användas på ett optimalt sätt till allas fördel. Under 2020 har
samarbetet utvecklats inom flera områden även om den pågående pandemin också i
vissa fall medfört omprioriteringar.
Inom ramen för ”Samarbete för bättre vård” pågår ett flertal delprojekt. Som exempel
kan nämnas ett arbete om benign gynekologisk kirurgi som resulterat i ett förslag om
att omfördela cirka 80 operationer per månad från SUS till andra sjukhus i
sjukvårdsregionen.
Under 2020 har samarbetet mellan regionerna avseende tillgänglighet fördjupats och
omformulerats med fokus på att förbättra tillgängligheten för patienter med högst
medicinsk prioritet.
Inom kunskapsstyrning har nya sjukvårdsregionala samverkansgrupper bildats till
exempel för uppföljning och analys. Södra sjukvårdsregionens chefsamråd har utökats
för radiologi, anestesi/IVA och psykiatri.
Sex personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har godkänts under 2020. För att
stödja regionernas arbete med att implementera vårdförloppen bidrar Södra
sjukvårdsregionen med 50 % finansiering av regionala processledare.
Arbetet med att förbereda bildandet av ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd har
fortsatt under 2020 i nära samverkan med regionernas HR-chefer samt företrädare för
lärosäten och kommuner.
Socialstyrelsens uppdrag om koncentrering av viss högspecialiserad vård har också
fortsatt under 2020. Gemensamma rutiner för remissvar och konsekvensanalys har
vidareutvecklats.
För information om Södra sjukvårdsregionens verksamhet hänvisas också till:
https://sodrasjukvardsregionen.se
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Verksamhetsberättelse 2020
SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDENS ARBETE
Nämnden har under året haft fyra sammanträden. Till följd av pandemin har tre av fyra
sammanträden genomförts digitalt. Vid oktobermötet genomfördes en workshop om ett
nytt samverkansavtal och vid decembermötet genomfördes enligt tradition ett
seminarium med utgångspunkt från årets Forskningens dag med temat ”Genvägar till
bättre hälsa”.
I anslutning till nämndens sammanträden har information om gemensamma projekt och
verksamheter lämnats. Som exempel kan nämnas slut- och uppföljningsrapporter från
delprojekt inom Samarbete för bättre vård, information om HTA Syd, rapport från
fokusgrupper om förtroende och jämlik vård samt förslag från patient- och
närståenderådet om cancersjuksköterska i primärvården.
Vid varje sammanträde har respektive värdregion informerat om valfritt ämne. Under
2020 informerade Region Kronoberg om processen som lett fram till beslutet om att
bygga nytt sjukhus i Växjö, Region Blekinge om digitala vårdmöten, Region Halland om
stöd till medarbetare under covid-19 och Region Skåne om hanteringen av uppskjuten
vård på grund av pandemin.
Den 5-6 mars genomfördes ett internat i Tylösand tillsammans med Västra
sjukvårdsregionen. Under mötet diskuterades bland annat framtidens utmaningar inom
kompetensutveckling, digifysisk vård, horisontella prioriteringar samt multidisciplinära
konferenser inom cancersjukvården.
Utgångspunkten för nämndens arbete har varit Regionavtalet samt nämndens
arbetsordning.

AKTIVITETER UNDER ÅRET
Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
En abonnemangsmodell tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen
sedan 2016. Med denna som utgångspunkt har avtalsgruppen förhandlat fram ett avtal
om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen som bland annat
innebär att självkostnader ska vara underlag för framtagande av priser och att
kostnadsnivåer räknas upp med landstingsprisindex, LPIK.
Abonnemangsmodellen innebär att för patienter från Södra sjukvårdsregionen utgår
ersättningen till 50 % via abonnemang och resterande ersättning utgår med 50 % av
priserna enligt av Södra regionvårdsnämnden beslutad prislista. Skånes universitetssjukhus, thoraxcentrum Blekingesjukhuset, onkologiska kliniken vid Centrallasarettet i
Växjö och rättspsykiatri i Växjö omfattas av abonnemangsmodellen.

Abonnemangen för år 2020 omsluter knappt 445 Mkr. Nedanstående tabell visar
storleken på abonnemangen fördelade på aktuella verksamheter och regionerna i
tusentals kronor:
Skåne
(SUS)
Blekinge
Halland
Kronoberg
Skåne
SUMMA

106 524
116 353
113 577
336 454

Kronoberg
(rättspsyk)
16 303
17 304
26 231
59 838

Kronoberg
(onkologi)

Blekinge
(thorax)

9 674

9 674

378
33 422
5 133
38 933

SUMMA
132 501
134 034
146 999
31 364
444 899

Solidariskt finansierade verksamheter
Merparten av de solidariskt finansierade verksamheterna rapporterar till Södra
sjukvårdsregionens ledningsgrupp via en styrgrupp. Denna består av en representant
från varje region inom Södra sjukvårdsregionen.
Verksamheternas uppdrag uppdaterades 2018. Varje verksamhet tar årligen fram en
verksamhetsberättelse.
Följande verksamheter rapporterar till styrgruppen:
• Arbets- och miljömedicin Syd
• Centrum för sällsynta diagnoser Syd
• Dövpsykiatrisk öppenvård – barn
• Dövpsykiatrisk öppenvård – vuxna
• Genetisk mottagning
• Högisoleringsenheten
• Regionalt biobankscentrum
• Regionalt donationsansvarig läkare, regionalt donationsansvarig sjuksköterska
• Regional vävnadssamordnare
• Yrkes- och miljödermatologiska kliniken
Övriga solidariskt finansierade verksamheter är RCC Syd, Södra regionvårdsnämndens
kansli, klassifikationsrådet samt HTA Syd.
Klassifikationsrådet
Primärklassificering av diagnoser och åtgärder är grunden för uppföljningen av hälsooch sjukvården. Klassifikationsrådet har under många år samordnat utbildning i
sjukdomsklassificering för Södra sjukvårdsregionen. Fram till och med 2020 har detta
skett genom en utbildning via en privat utbildare där 30 platser årligen erbjudits
sjukvårdsregionen. Under senare år har Södra sjukvårdsregionen aktivt arbetat för att
etablera en nationell utbildning i sjukdomsklassificering där även Socialstyrelsen är
engagerad. Detta har under 2020 resulterat i en nationell utbildning med ursprung från
Region Östergötland. En nationell styrgrupp och en nationell arbetsgrupp är bildad med
en representant vardera från respektive sjukvårdsregion och från Socialstyrelsen.

Ett första utbildningstillfälle med den nationella utbildningen genomfördes i Södra
sjukvårdsregionen under hösten med 20 utbildningsplatser. Den nationella utbildningen
i sjukdomsklassificering innebär att det för första gången finns ett utbildningsunderlag
som ger elever möjlighet att lära sig samma tolkning av kodningen nationellt. För Södra
sjukvårdsregionen innebär det dessutom att vi, till ungefär samma kostnad som
tidigare, kan öka antalet utbildningsplatser med mer än fem gånger jämfört med tidigare
år.
Nationell högspecialiserad vård
I februari 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma en
arbetsprocess för koncentration av högspecialiserad vård på nationell nivå. I uppdraget
ingick dessutom att ta fram en plan för att fasa ut det tidigare systemet med
rikssjukvård. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att leda arbetet med att koncentrera
mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå.
Med nationell högspecialiserad vård avses offentligt finansierad vård som bedrivs vid
som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla
kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.
Under 2020 har Södra sjukvårdsregionen lämnat samlade remissvar med respektive
regions enskilda svar som bilagor för 14 områden. Skånes universitetssjukhus har
under 2020 ansökt om tillstånd för: 1) fistlar efter förlossning; 2) prolaps och
urininkontinens; 3) Moyamoya samt 4) förvärvad ryggmärgsskada. Tilldelning väntas
ske under 2021. Sedan tidigare har SUS från och med 2021 tilldelats nationell
högspecialiserad vård inom viss vård vid endometrios.
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd)
RCC Syd är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja samverkan och
kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens processer. Målet är att
RCC Syd genom samverkan ska bidra till en patientcentrerad, kunskapsbaserad,
ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och säker cancervård i hela Södra sjukvårdsregionen.
Verksamheten planeras i huvudsak utifrån Södra sjukvårdsregionens regionala
cancerplan för perioden 2019-2022. Planen, som är fastställd av Södra
regionvårdsnämnden, definierar 85 utvecklingsmål som sammantaget utgör en
gemensam viljeriktning för utveckling av cancervården i Södra sjukvårdsregionen.
RCC Syd ansvarar för Södra sjukvårdsregionens rapportering av canceranmälningar till
Nationella Cancerregistret vid Socialstyrelsen. I början av november 2020 levererades
canceranmälningar för diagnosår 2019. Vid inklusion av samtliga canceranmälningar
fick 12 900 individer en cancerdiagnos under 2019. Sett över tid innebär det en
långsam ökning med cirka 2 %.
RCC Syd utgör registercentrumfunktion för de nationella kvalitetsregistren för
blodcancer, urinblåsecancer, testikelcancer och ortopediska sarkom och utgör även
stödfunktion till vårdprogramsgrupperna för dessa diagnoser. Vid utgången av 2020
fanns 47 nationella vårdprogram publicerade i Kunskapsbanken på
www.cancercentrum.se och ytterligare 4 nya nationella vårdprogram är under
framtagande.

Den pågående nationella satsningen för att korta väntetider genom så kallade
”standardiserade vårdförlopp” (SVF), har liksom tidigare år utgjort en central del i det
regionala patientprocessarbetet. En nyckelfunktion i arbetet med
patientprocessutveckling, inklusive de standardiserade vårdförloppen, är de
multidisciplinära teamkonferenserna (MDK). Ett projekt för utveckling och effektivisering
av MDK vid tjock- och ändtarmscancer har initierats 2020 och kommer att pågå även
under 2021.
RCC Syd har under 2020 gett stöd för implementering av det nationella
vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Stödet har framförallt bestått i att arrangera
workshops, presentations- och utbildningstillfällen i olika forum. Under året har RCC
Syd även gett fortsatt stöd för etablering av sjukvårdsregionala strukturer för
omhändertagande av patienter som är i behov av rehabilitering efter cancer i bäckenet.
Samarbete för bättre vård
Södra regionvårdsnämnden beslutade 2016 att starta ett projekt för regional
arbetsfördelning med samarbete inom fler områden än cancer. Våren 2018
permanentades verksamheten under benämningen ”Samarbete för bättre vård”.
Det finns idag 26 startade delprojekt inom ramen för ”Samarbete för bättre vård”. För
varje delprojekt tillsätts särskild arbetsgrupp med representanter från samtliga regioner.
Arbetsgrupperna utgår från uppdrag som fastställs av Södra sjukvårdsregionens
ledningsgrupp. En särskild politisk styrgrupp leder arbetet och en samarbetsgrupp med
representanter från samtliga regioner håller ihop det praktiska arbetet under ledning av
Södra sjukvårdsregionens kansli.
Vid sidan av delprojekten finns också arbetsgrupper som utvecklar de administrativa
förutsättningarna för ett utökat samarbete mellan regionerna, exempelvis inom avtals-,
HR- och tillgänglighetsfrågor. En facklig referensgrupp möts två gånger per år för
information om aktuella samarbetsområden.
Södra regionvårdsnämnden får löpande rapporter om det pågående arbetet i delprojekt
och arbetsgrupper.
Under 2020 har delprojekt om onkologisk vård, rutinmässig testning vid tjock- och
ändtarmscancer, uppföljning av patienter med ökad risk för cancer, kärlkirurgi,
blodsamverkan och luftburna transporter rapporterats till nämnden. Uppföljning har
gjorts av delprojekt om benign esofagus och ventrikelkirurgi, medicinteknisk kompetens
och endokrin halskirurgi. Två nya delprojekt startade under 2020. Dessa är benign
gynekologisk kirurgi och kliniska distansmöten.
Delprojektet om skopiverksamhet resulterade under 2019 i att en
endoskopiutbildningen för sjuksköterskor startades under våren 2020 med 20 stycken
kursdeltagare varav sju stycken från Södra sjukvårdsregionen. Under året har 16 elever
fullföljt och, trots pandemin, klarat de uppsatta målen såväl teoretiskt som praktiskt.
Under våren 2021 startar del två av utbildningen. Planering för ytterligare en kurs med
start VT 2022 pågår.
Vid 2020 års slut pågick arbete inom följande delprojekt:
• Spinal rehabilitering
• Inflammatorisk tarmsjukdom

•
•
•
•

Parkinson
Tillgång till akut MR
Benign gynekologisk kirurgi
Kliniska distansmöten

Arbetsgruppen för Samordning och tillgänglighet (SOT-gruppen) har fått ett uppdaterat
uppdrag för att stärka samarbetet om ökad tillgänglighet för patienter med störst
medicinskt behov.
Arbetsgruppen för medborgardialog har presenterat fokusgruppsintervjuer gjord inom
Södra sjukvårdsregionen.
Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd inom Södra sjukvårdsregionen
På uppdrag av regeringen har ett nationellt vårdkompetensråd etablerats under 2020,
och till detta råd ska sex sjukvårdsregionala vårdkompetensråd kopplas. I Södra
sjukvårdsregionen kommer ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd att etableras
under våren 2021. Syftet är att stärka samarbetet mellan kommuner, regioner och
lärosäten kring kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvård samt
tandvård.
I förarbetet till att etablera vårdkompetensrådet har Södra sjukvårdsregionen arrangerat
ett informationsmöte i juni 2020 mellan de tre parterna; kommuner, lärosäten och
regionerna. Dialogen mellan parterna fördjupades senare under året genom ytterligare
ett förankringsmöte, där man stadfäste rådets struktur och nomineringsprocess.
Kunskapsstyrning
Trots att 2020 till stor del präglats av pandemin har kunskapsstyrningssystemet fortsatt
att utvecklas och mogna, om än med begränsad hastighet och med devisen ”patienten
först”. På den nationella nivån har Södra sjukvårdsregionen aktivt deltagit i styrgrupp
och beredningsgrupp. Vid 2020 års slut var 26 nationella programområden (NPO) och
8 nationella samverkansgrupper (NSG) aktiva. Grupperna har inför 2021 identifierat ca
150 större eller mindre insatser som på sikt kan bidra till ökad jämlikhet i vården.
Flertalet initiativ följer med från föregående år då dessa inte hunnit bli klara. Ett stort
fokus under 2020 har varit på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Sammantaget har sex vårdförlopp godkänts under 2020 varefter regionerna har
påbörjat införandearbete. Man har även börjat att planera för och arbeta med ytterligare
ett antal vårdförlopp under 2020. Sammantaget förväntas 25-30 vårdförlopp att
godkännas de närmaste 2-3 åren.
Södra sjukvårdsregionen har sedan tidigare haft värdskap för tre NPO; tandvård,
nervsystemets sjukdomar samt njur- och urinvägssjukdomar men har under slutet av
2020 även förberett och tagit över värdskapet för primärvård. Värdskapet innebär bland
annat att sjukvårdsregionen bidrar med ordföranden samt processtöd för dessa NPO.
Under 2020 har det även diskuterats att värdskapet skall innehålla fler ”tjänster” såsom
stöd för analys och uppföljning, HTA och hälsoekonomi. Södra sjukvårdsregionen
bidrar också med processtöd för de vårdförlopp som faller inom Södra
sjukvårdsregionens värdskap.
Den sjukvårdsregionala nivån speglar den nationella och under 2020 har ytterligare
sjukvårdsregionala programområden (RPO) och sjukvårdsregionala
samverkansgrupper (RSG) bildats.

Följande RPO var bildade vid 2020 års utgång:
• Allmänmedicin (sjukvårdsregionalt primärvårdsråd)
• Akut vård (start 2020)
• Barn- och ungdomars hälso- och sjukvård
• Endokrina sjukdomar inklusive diabetes
• Hjärta/kärl
• Hud- och könssjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Kvinnosjukdomar och förlossning
• Levnadsvanor
• Lung- och allergisjukdomar
• Mag- och tarmsjukdomar
• Medicinsk diagnostik
• Nervsystemets sjukdomar
• Njur- och urinvägssjukdomar
• Palliativ vård
• Psykisk hälsa
• Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
• Reumatologiska sjukdomar
• Rörelseorganens sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Tandvård
• Äldres hälsa
• Ögonsjukdomar
• Öron-, näsa- och halssjukdomar
Följande RSG var bildade vid 2020 års utgång:
• Kvalitetsregister (start 2020)
• Medicinteknik
• Patientsäkerhet
• Stöd för utveckling (start 2020)
• Uppföljning och analys (start 2020)
• Life science (start 2020)
De sjukvårdsregionala programområdena har varit involverade i ett flertal projekt på
nationell nivå via NPO samt Socialstyrelsen, men också sjukvårdsregionalt genom att
till exempel revidera gemensamma riktlinjer och vårdprogram för Södra
sjukvårdsregionen. En väsentlig del i nuvarande process är att genom samverkan inom
och mellan olika RPO och RSG skapa en gemensam bild av hur det fortsatta arbetet
för att uppnå en god, jämlik och likvärdig hälso- och sjukvård i Södra sjukvårdsregionen
ska gå till. Exempelvis har detta diskuterats på ett gemensamt ordförandemöte för RPO
och RSG i november 2020 där det konstaterades att RPO-rollen gradvis utvecklas i och
med att kunskapsstyrningssystemet mognar och att de regionala (lokala)
kunskapsstyrningsstrukturerna (LPO) utvecklas. RPO och RSG har också en koppling
till delprojekten inom ”Samarbete för bättre vård” och arbetet inom chefsamråden (se
nedan).
För att stödja regionernas implementering av vårdförloppen har Södra
sjukvårdsregionen under hösten 2020 etablerat ett nätverk för processledare, vars

ansvar är att stödja implementeringen av vårdförloppen inom regionerna. Syftet är att
ge möjlighet för ett erfarenhetsutbyte och berika varandra med bra metoder och
implementeringsstrategier. På uppdrag av Södra sjukvårdsregionen har RSG Stöd för
utveckling även initierat en processledarutbildning för att säkra tillgången till samt
stärka processledarens roll inom ramen för det nationella kunskapssystemet.
För att leda kunskapsstyrningen i Södra sjukvårdsregionen finns en sjukvårdsregional
styrgrupp som sammanträder varannan vecka samt under en heldag 1-2 gånger per år.
Chefssamråd
Chefer på alla nivåer har ett stort ansvar för vårdens verksamhet och utveckling.
Genom chefsamråd för verksamhetschefer eller motsvarande inom olika specialiteter
skapar Södra sjukvårdsregionen arenor för erfarenhetsutbyte, lärande och samverkan.
Chefsamråden har i uppdrag att identifiera områden där utökat samarbete leder till god
och jämlik vård. De har också i uppdrag att implementera och följa upp beslut som
fattas av ledningsgruppen eller Södra regionvårdsnämnden.
Under 2020 var chefsamråd inom följande områden aktiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnsjukvård inklusive neonatologi
Gynekologi och obstetrik
Hjärtsjukvård inklusive kardiologi och
thoraxkirurgi
Hudsjukdomar
Infektionssjukvård
Kirurgi
Klinisk kemi
Njurmedicin och urologi
Ortopedi
Reuma
Öron, näsa, hals
Psykiatri (start 2020)
Radiologi (start 2020)
Anestesi och IVA (start 2020)

För att koordinera chefsamrådens verksamhet finns särskild styrgrupp med
sjukhuschefer respektive biträdande sjukhuschefer från samtliga regioner. Styrgruppen
hade under 2020 fyra möten.
Kansli
Södra sjukvårdsregionens samlade verksamhet koordineras och leds från Södra
regionvårdsnämndens kansli i Lund. Vid 2020 års utgång omfattade kansliet 8
medarbetare (totalt 6,95 tjänster) enligt nedan. Därutöver är 7 processledare, vardera
50 %, knutna till uppdraget inom kunskapsstyrning.
Direktör/chef 100 %
Chefekonom 70 %
Strateger/utvecklare 300 %
Administratör 100 %

Webb 75 %
Kommunikatör 50 %
Ekonomiskt resultat 2020
Enligt regionavtalet ska Södra regionvårdsnämndens verksamhet finansieras genom
ramanslag. Verksamhetens årliga resultat ska överföras till nästkommande år och
slutavräkning sker vid mandatperiodens slut. Resultatet för år 2020 blev en negativ
avvikelse på 584 tkr. Resultatet ligger helt i linje för beslutat utnyttjande av
ackumulerade resultat och ingående balanser på projektkonton. Ackumulerat resultat
för åren 2019 och 2020 redovisas under projektredovisningen. Som framgår av
projektredovisningen nedan har ingående balans (exkl Kliniska Studier Sverige - Forum
Söder) år 2020 ökat med ca 7 Mkr under året inkluderande nedanstående resultat.
Kontoklass
Intäkter
Personal
Övriga
verksamhetskostnader
och finansiella poster
Summa

Budget 2020

Utfall 2020

-7 400 000
6 300 000

-7 406 566
6 866 005

Avvikelse mot
budget 2020
-6 566
566 005

1 100 000

1 125 041

25 041

0

584 480

584 480

Redovisning av projektkonton 2020
Projektnr Text
IB 2020 Solidarisk finans Övriga intäkter
8925 Klassifikationsrådet
-565 229
-294 195
-902 000
8926 Kunskapsstyrning
-11 975 362
-1 106 733
8928 Samarbete för bättre vård
-2 276 373
8930 Forskningsmedel
-1 524 197
-1 025 543
-2 415 574
8939 Resurscentrum Psykisk hälsa
8940 Medel för vårdförlopp
-5 000 000
-10 000 000
Resultat nämnden 2019-2020
90 212
Delsumma exkl Klin studier Forum söder -23 666 523
-2 426 471
-10 902 000
8938 Klin studier Forum söder
Totalt

-16 512 000
-40 178 523

-2 426 471

Kostnader

UB 2020

957 042
2 119 440
1 403 087
1 375
852 023
434 756
584 480
6 352 202

-804 382
-10 962 655
-873 286
-2 548 365
-1 563 551
-14 565 244
674 692
-30 642 792

-8 665 300

4 864 752 -20 312 548

-19 567 300

11 216 954 -50 955 340

Övergripande
Nämndens totala kostnader fördelas mellan kansliets och den politiska verksamhetens
direkta kostnader som redovisas under ”Ekonomiskt resultat 2020” och projektkonton
där kostnader för verksamhet relaterad till respektive område redovisas på olika
projektnummer. Inom projektkostnaderna ligger också delar som Södra
regionvårdsnämnden inte tar löpande beslut om. Det är i första hand Kliniska Studier
Sverige - Forum Söder, som organisatoriskt är underställd SUS/Region Skåne, där
Södra sjukvårdsregionen är direkt berörd av verksamheten men där Södra
regionvårdsnämnden inte fattar beslut kring ekonomin. Den ingående balansen
exklusive Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har under året ökat från 23 667 tkr till
30 643 tkr d v s med ca 7 Mkr. Största förklaringen till denna ökning är att statsbidrag
för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har utbetalats med 10 Mkr. I den
ingående och utgående balansen redovisas också ackumulerat resultat för åren 2019
och 2020.

Projekt 8925 Klassifikationsrådet
Klassifikationsrådet hade en ingående balans på drygt 565 tkr. Stora delar av kostnader
och intäkter, utöver solidarisk finansiering på drygt 294 tkr, kommer från utbildningen
som hölls i sjukdomsklassificering under våren 2020. Sammanlagda kostnader uppgick
till 824 tkr medan 28 elever betalade sammanlagt 812 tkr i avgift. Södra
sjukvårdsregionens egna utförande av nationell utbildning i sjukdomsklassificering
genomfördes under hösten. Sammanlagda kostnader på 109 tkr balanserades av 18
deltagare som betalade 90 tkr i avgift. Återstående kostnader på 24 tkr relateras bl a till
studiebesök i samband med planeringen av Södra sjukvårdsregionens genomförande
av nationell utbildning i sjukdomsklassificering. Totalt ökade tillgångarna med drygt 239
tkr vilket gav en utgående balans på 804 tkr.
Projekt 8926 Kunskapsstyrning
Kunskapsstyrningen hade en ingående balans på drygt 11 975 tkr. Den solidariska
finansieringen uppgick till knappt 1 107 tkr. Kostnaderna är till största delen relaterade
till processtöd och en halvtidsanställd kommunikatör på sammanlagt 1 969 tkr.
Resterande kostnader på 150 tkr är möteskostnader mm för framförallt de regionala
programområdena, RPO. Totalt minskade tillgångarna med knappt 1 013 tkr vilket gav
en utgående balans på knappt 10 963 tkr.
Projekt 8928 Samarbete för bättre vård
Samarbete för bättre vård hade en ingående balans på 2 276 tkr. Under året har den
största kostnadsposten varit skopiutbildning där kostnaderna för elever från Södra
sjukvårdsregionen, finansierade via detta projekt, kostat 1 120 tkr. En annan större
kostnadspost är projektledning och stöd till helikopterprojektet med en sammanlagd
kostnad på 173 tkr. Resterande kostnader på 110 tkr relateras i huvudsak till
möteskostnader för arbetsgrupper inom projektet. Totalt minskade tillgångarna med 1
403 tkr vilket gav en utgående balans på 873 tkr.
Projekt 8930 Forskningsmedel
Ingående balans för de gemensamma anslagen för utveckling och forskning var 1 524
tkr. Under året har tillkommit solidarisk finansiering med 1 025 tkr. Med endast en
mindre kostnad på 1 tkr innebär det en utgående balans på 2 548 tkr.
Projekt 8938 Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
Kliniska Studier Sverige - Forum Söder hade en ingående balans på 16 512 tkr. Under
året har det tillkommit medel från Vetenskapsrådet med 8 665 tkr. Verksamheten har
belastat anslaget med kostnader på 4 865 tkr vilket ger en utgående balans på 20 313
tkr.
Projekt 8939 Resurscentrum Psykisk hälsa
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. År 2019 tillkom ytterligare 1 000 tkr i bidrag.
Anslagen har löpande används till att finansiera processtöd och till att via regionerna
stödja kommunernas arbete i frågan (30% av ursprungliga 6 000 tkr). Resurscentrum
Psykisk hälsa hade en ingående balans på 2 416 tkr. Under året har det varit kostnader
för processledare på 852 tkr. Den utgående balans är 1 564 tkr.

Projekt 8940 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, SVF
Södra regionvårdsnämnden fick ett statsbidrag på 5 000 tkr i slutet på år 2019. Dessa
medel gick ograverat in som en ingående balans år 2020. Under år 2020 har ytterligare
10 000 tkr i statsbidrag tillkommit. Kostnader för processtöd inom respektive region har
kostat Södra sjukvårdsregionen 435 tkr under året. Detta ger en utgående balans på 14
565 tkr.

