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Sammanträde Södra regionvårdsnämnden
Tid: 2020-12-03, klockan 9.00 – 14.00
Via Teams
Beslutande:
Anna Mannfalk (M), Region Skåne, ordförande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Region Halland, 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne, 2:e vice ordförande
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
Emma Stjernlöf (M), Region Blekinge
Agneta Lenander (V), Region Skåne
Christina Mattisson (S), Region Blekinge §47 -- §59
Gilbert Tribo (L), Region Skåne
Henrietta Serrate (S), Region Kronoberg
Marlen Ottesen (SD), Region Skåne
Stefan Lamme (M), Region Skåne
Christian Lidén (C), tjg ersättare, Region Halland
Ersättare:
Birte Sandberg (C), ersättare, Region Skåne
Carina Svensson (S), ersättare, Region Skåne
Jacqueline Maly (SD), ersättare, Region Skåne
Margit Bik (S), ersättare, Region Halland
Markus Alexandersson (S), ersättare, Region Blekinge
Mätta Ivarsson (MP), ersättare Region Skåne
Per Einarsson (KD), ersättare, Region Skåne
Övriga deltagare:
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge §47 -- §56
Ola Johansson, bitr hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef SUS, Region Skåne
Sven Oredsson, Södra regionvårdsnämndens kansli
Margareta Albinsson, Södra regionvårdsnämndens kansli
Per Wendel, Södra regionvårdsnämndens kansli
Anna Benemark, Södra regionvårdsnämndens kansli
Lena Neumann, Södra regionvårdsnämndens kansli
Ej närvarande:
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Robert Olesen (S), ersättare, Region Kronoberg
Carl-Johan Sonesson (M), ersättare, Region Skåne
Mikael Johansson (M), ersättare, Region Kronoberg
Martin Engström, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Lennarth Förberg (M), ersättare, Region Blekinge
Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg
Karin Melander, HR-direktör, Region Skåne
Madeleine Flood, kommunikationsdirektör, Region Blekinge
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§47 Mötet öppnas av ordförande och upprop genomförs
§48 Val av justeringsperson
Till justeringsperson jämte ordförande väljes Agneta Lenander.
§49 Ekonomisk redovisning med budget 2021
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga ekonomisk redovisning för
2020 samt budget 2021 till handlingarna.
Sammanfattning
Utgående balans 2020 beräknas uppgå till cirka 25 mkr inklusive
statsbidrag. Under 2021 budgeteras för fortsatt stöd till regionala
processledare samt utökat stöd för uppföljning, analys och
tillgänglighetsarbete.
I ärendet finns följande dokument
3. Budget 2021 och ekonomiskt läge 2020
§50 Priser och ersättningar för regionövergripande vård 2021
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar:
1. att bekräfta överenskommelsen om regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen 2021
2. att respektive region beslutar att godkänna överenskommelsen
3. att lägga informationen om avtalsprocessen till handlingarna
Sammanfattning
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 utgår från ovannämnda
principer.
I ärendet finns följande dokument
4a. Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2021
4b. Presentationsbilder, Priser och ersättningar
§51 Nytt samverkansavtal – fortsatt process
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att presidiet, med stöd av Södra
sjukvårdsregionens kansli, ansvarar för att ett förslag till nytt
samverkansavtal färdigställs och förankras inför nämndens möte den 3 mars
2021.
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Sammanfattning
Ett nytt samverkansavtal håller på att tas fram. Synpunkter från workshop
med nämndens ledamöter den 8 oktober har beaktats i föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
5. Förslag nytt samverkansavtal 20-11-10
§52 Information om samarbete kring tillgänglighet
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Till följd av covid-19 har antalet operationer under 2020 minskat med 15-20
procent vilket medfört försämrad tillgänglighet. Regionerna har tagit fram
nulägesbeskrivningar och ska senast 31 mars 2021 inkomma med
handlingsplaner i enlighet med nationell överenskommelse. Hälso- och
sjukvårdsdirektörerna i Södra sjukvårdsregionen har under hösten initierat
ett arbete för att stärka samverkan i Södra sjukvårdsregionen kring
tillgänglighet för prioriterade patientgrupper. Arbetsgruppen för samordning
och tillgänglighet (SOT-gruppen) samordnar arbetet i enlighet med reviderat
uppdrag.
I ärendet finns följande dokument
6a. Nuläge tillgänglighet nov 20
6b. Förslag reviderat uppdrag SOT-gruppen (2020-11-24)
§53 Övergripande information om ”Samarbete för bättre vård”
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
§54 Slutrapport delprojekt 21 ”Blodsamverkan” (Jesper Bengtsson,
medicinsk service, Region Skåne)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten om
blodsamverkan i Södra sjukvårdsregionen. Uppföljning ska presenteras för
nämnden senast våren 2022.
Sammanfattning
I Södra sjukvårdsregionen har antalet blodtransfusioner minskat under de senaste åren.
Antalet aktiva blodgivare och helblodstappningar har också minskat men inte i samma
utsträckning som minskningen av blodtransfusioner. Självförsörjningsgraden ligger idag över
100 procent för alla regioner i Södra sjukvårdsregionen. Samverkan kring blodprodukter kan
fortsatt vara aktuell i mer specifika fall till exempel för tillgång till specifika blodgrupper eller
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trombocyter (blodplättar). Blodverksamheten i Skåne kommer november 2021 att gå över till
samma datasystem som övriga blodverksamheter i Södra sjukvårdsregionen vilket kommer att
ytterligare underlätta samarbetet.
I ärendet finns följande dokument
8a. Slutrapport blodsamverkan
8b. Presentationsbilder, Blodsamverkan
§55 Uppföljning delprojekt 15 ”Endokrin halskirurgi” (Erik
Nordenström, SUS, Region Skåne)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga uppföljning av endokrin
halskirurgi till handlingarna och rekommenderar regionerna att beakta de
förslag som projektgruppen lägger fram. Förnyad uppföljning ska
presenteras för nämnden senast våren 2022.
Sammanfattning
Det råder sedan flera år kapacitetsbrist i Södra sjukvårdsregionen avseende
endokrin halskirurgi. Problemet är i huvudsak koncentrerat till Skåne och då
särskilt SUS och Helsingborg. Förutom kapacitetsproblem finns även
kompetensbrist i Kronoberg. September 2019 beslutade Södra
regionvårdsnämnden att rekommendera huvudmännen att följa intentionerna
i den då presenterade slutrapporten. Uppföljning hösten 2020 visar att detta
endast i begränsad omfattning genomförts och att tillgängligheten fortsatt är
låg. En aktuell genomlysning visar också att en stor del av de patienter som
väntar dels har andra komplicerande sjukdomar och dels i hög grad kräver
specifik kompetens. Arbetsgruppen anser därför att man, för att på sikt säkra
vård, forskning och utbildning, bör tillskapa en särskild enhet för endokrin
halskirurgi i Södra sjukvårdsregionen.
I ärendet finns följande dokument
9a. Uppföljning endokrin halskirurgi
9b. Presentationsbilder, Endokrin halskirurgi
§56 Förtroende och jämlikhet i vården – fokusgrupper 2020 (Johan
Lidmark och Simon Zackrisson)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga denna
till handlingarna.
Sammanfattning
Arbetsgruppen för medborgardialog i Södra sjukvårdsregionen har fått i
uppdrag av Södra regionvårdsnämnden att genomföra en
intervjuundersökning av fokusgrupper med syfte att kartlägga och få nya
insikter kring hur olika medborgargrupper ser på förtroende för och
jämlikhet inom vården. Arbetet har genomförts av undersökningsföretaget
Institutet för kvalitetsindikatorer AB.
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Sammanfattningsvis redovisar rapporten övervägande positiva erfarenheter
till exempel får sjukvårdspersonalen högt betyg i fråga om jämlikt och
värdigt bemötande. Den kritik som framförs handlar främst om sjukvårdens
resurser och styrning i form av bristande kontinuitet och begränsad
tillgänglighet.
I ärendet finns följande dokument
10a. Fokusrapport – förtroende och jämlik vård
10b. Presentationsbilder, Fokusgrupper
§57 Studentarbete (LTH) – Granskning av samarbetet i Södra
sjukvårdsregionen (Jonatan Arnlund, Sara Lundberg, Marcus Oknelid,
Joakim Wahl)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
I samarbete med studenter från Lunds tekniska högskola (LTH) har en
beskrivning och analys av samarbetet i Södra sjukvårdsregionen
genomförts. Arbetet som utgått från 15 intervjuer av medarbetare på olika
nivåer har genomförts under 8 veckor under september-oktober 2020. Det
primära syftet var att studera effekten av ekonomiska styrfaktorer för det
sjukvårdsregionala samarbetet. Analysen visar att det finns ett flertal
faktorer vid sidan av rent ekonomiska incitament som har stor betydelse för
samarbetet. Rapportens slutsatser är att syftet för samarbete bör
kommuniceras bättre, att samverkan mellan regionerna i vissa fall bör
formaliseras (kontrakteras) samt att man inom sjukvårdsregionen bör
fundera över ”motincitament” för att stimulera samverkan kring
tillgänglighet.
I ärendet finns följande dokument
11a. Rapport – granskning av samarbetet i Södra sjukvårdsregionen
11b. Presentationsbilder
§58 Skåne informerar – ”Normaliseringsprocessen” (Rasmus Havmöller,
regional chefläkare, Region Skåne)
Beslut
Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
12. Presentationsbilder, Normaliseringsprocessen.
§59Anmälningsärenden (se bilaga 1)
Beslut:
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Södra regionvårdsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
§60 Forskningens dag (se separat program bilaga 3)

Anna Mannfalk
Ordförande

Sven Oredsson
Direktör
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Bilaga 1
Anmälningsärenden
13a.
13b.
13c.
13d.
13e.
13f.
13g.
13h.
13i.
13j.
13k.
13l.

Förordnande av ställföreträdande smittskyddsläkare i Halland
Chefsamråd hud 2020-10-07
Chefsamråd barnsjukvård 2020-11-20
RPO Barn och ungdom 2020-09-17
RPO Endokrina sjukdomar 2020-11-23
RPO Hjärta kärl 2020-10-22
RPO Hjärta kärl 2020-09-28
RPO Levnadsvanor 2020-11-09
RPO Lung- och allergisjukdomar 2020-10-20
RPO Lung- och allergisjukdomar 2020-11-04
RPO Nervsystemets sjukdomar 2020-10-23
RPO Primärvårdsrådet 2020-09-23
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Bilaga 2 - Tidplan
Södra regionvårdsnämndens möte 2020-12-03
09.00 – 09.10
09.10 – 09.40
09.40 – 10.20
10.20 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00

Mötet öppnas + upprop + val av
justeringsperson (ärende 1-2)
Skåne informerar –
”Normaliseringsprocessen” (ärende
12)
Ärende 3 - 6
Paus
Samarbete för bättre vård (ärende 79)

Anna Mannfalk
Rasmus Havmöller,
regional chefläkare,
Region Skåne
Anna Mannfalk

Margareta Albinsson
Jesper Bengtsson,
överläkare, medicinsk
service, Region Skåne
Erik Nordenström,
överläkare, SUS
Fokusrapport – förtroende och jämlik Johan Lidmark, strateg,
vård (ärende 10)
Region Skåne
Simon Zackrisson,
Institutet för
kvalitetsindikatorer AB
Studentarbete (LTH) – Granskning av Jonatan Arnlund
samarbetet i Södra sjukvårdsregionen Sara Lundberg
(ärende 11)
Marcus Oknelid
Joakim Wahl
Lunch
Forskningens dag (ärende 14)
Se separat program (bilaga
3)
Avslutning
Anna Mannfalk

§47 - §60

PROTOKOLL
2020-12-03

Bilaga 3

Program forskningens dag
13.00

Hannie Lundgren,
forskningschef, Region Skåne

Inledning

13.05

Karin Broberg, professor i
arbets- och miljömedicin

Människans arvsmassa
och sjukdom – en
introduktion

13.15

Sofia Gruvberger Saal,
doktor i experimentell
onkologi

Storskalig genetisk
undersökning – så går
det till

13.25

Johan Jakobsson, professor i
neurovetenskap

Hjärnans sjukdomar:
genväg till framtida
behandlingar

UTGICK PGA SJUKDOM
13.35

Film – Kliniskt
forskningscentrum i
Malmö, CRC

13.40

Hindrik Mulder, professor i
ämnesomsättning

13.50

Avslutande
diskussion/frågor

Diabetes:
skräddarsydda
insulinceller med
gensax
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