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Protokoll från beredningsgruppen 2021-11-11

Beredningsgruppen beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.
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Kunskapsstyrning
§ 202

Beslut om och användning av medel för kunskapsstyrning (dnr

006/21)
År 2020 träffades en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) ”Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister mm 2020” (dnr
S2019/05298/FS). Av överenskommelsen framgick att 10 mnkr vardera tilldelades
sjukvårdsregionerna, för att stödja arbetet med personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i
hälso- och sjukvården. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är även en del
i 2021 års överenskommelse Sammanhållen, jämlik och säker vård.
Sjukvårdsregionerna har tilldelats 10 mnkr vardera.
Vid tidigare möten har BG diskuterat planen för arbetet med att ta fram vårdförlopp och
vilka resurser som kommer att krävas för det arbetet kopplat till den sjukvårdsregionala
nivån. Vid mötet 2021-05-07 § 77 beslutade BG om finansiering kopplat till
sjukvårdsregional samordning när det gäller sammanhållna och personcentrerade
vårdförlopp. Finansiering sker med ca 0,7 - 0,8 miljoner kronor per region, samt att
pengarna utbetalas i slutet av 2021.
Vid dagens möte gav förbundsekonomen information om vilket belopp som kan betalas
ut till respektive region.
Beredningsgruppen beslutade
att 1 000 000 kronor betalas ut till respektive region, samt
att respektive BG-ledamot meddelar kontouppgift till förbundsekonomen.

§ 203

Nomineringar (dnr 010/21)

vid mötet föreligger inga nomineringar.

§ 204

Bedömning av jävsdeklaration (dnr 097/21)

vid mötet föreligger inga bedömningar av jävsdeklarationer.
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Ekonomi/Avtal/Rapporter
§ 205 Förvaltningsorganisation för den nationella
primärkodutbildningen (dnr 079/21)
Det finns en nationell förvaltningsorganisation för nationell primärkodutbildning sedan
något år tillbaka. Tidigare erhölls utbildning via en extern konsult. Syftet med att
regionerna själva ansvarar för utbildningsmaterial och utbildning är att skapa
förutsättningar för ökad kompetens samt att det är mer ekonomiskt. Utbildning är även
digital i större utsträckning vilket gör att fler kan delta på ett enklare sätt.
Förvaltningsorganisationen har en sjukvårdsregional struktur. Det finns en deltagare i
styrgrupp och projektgrupp från varje sjukvårdsregion. Från den Norra
sjukvårdsregionen är förbundsekonomen deltagare i styrgruppen och Malin Isaksson
från Region Västernorrland i projektgruppen. Det som krävs för utbildningen är en
digital utbildningsplattform som är kompatibel med utbildningsmaterialet samt
någon/några som håller i utbildningen. Regionerna har kommit igång med
utbildningarna. I Norra sjukvårdsregionen har Norrbotten anordnat en utbildning i den
nuvarande formen.
Behovet av utbildning har diskuterats i ekonomgruppen, de anser att det krävs
ledningsstöd i alla regionerna för att få igång ett kontinuerligt kompetensutvecklingsoch utbildningsarbete i hela sjukvårdsregionen. De personer som arbetar med stöd i
primärkodning (utöver Malin Isaksson) i respektive region är följande: Maria Ragevall,
Region Norrbotten, Birgitta Dernmar, Region Jämtland/Härjedalen och Lena Marenius,
Region Västerbotten.
Vid dagens möte lämnar förbundsekonomen aktuell information samt att respektive BGledamot ger information om hur utbildningsfrågan hanteras inom sina respektive
regioner.
Förbundsekonomen berättade att Malin Isaksson sammankallat den sjukvårdsregionala
gruppen till ett första möte 2021-12-09.
I Region Jämtland/Härjedalen finns tankar om att sammanföra primärkodarbetet med
LSG-strukturerad vårdinformation och uppföljning/analys, vilket gruppen tyckte var en
bra idé.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

§ 206

Ny RDAL - sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare (dnr

110/21)
Vid föregående möte lämnades information om att Caroline Starlander meddelat att hon
lämnar sitt uppdrag som RDAL den 6 mars 2022. Föreslagen från nuvarande R-DAL
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och R-DAS är Magnus Almeling, region Västerbotten (förankrat med närmaste chef
Niklas Larsson).
Vid dagens möte diskuteras frågan.
Beredningsgruppen beslutar
att utse Magnus Almeling, region Västerbotten till ny RDAL.

§ 207

Generell information – RCC ärenden

Förbundsdirektören informerar om RCC-ärenden som inkommit efter senaste BGmötet; Cancerplan 2022-2024, RCC verksamhetsplan och budget 2022 samt förslag till
fortsatt hantering av organiserad prostatascreening OPT i norra sjukvårdsregionen.
Ärendena finns nu färdiga inför dagens förbundsdirektion.
Beredningsgruppen beslutade
att godkänna informationen
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Andra Samverkansfrågor
§ 208

Kapacitetsbrist vid NUS

Aktuell information om kapacitetsbrist vid NUS. Hjärtcentrum har en del neddragningar
under hösten vilket gör att det inte är samma kapacitet som innan men inget akut
problem där.
Region Västerbotten ledamot tillsammans med den tillträdande skriver ihop en kort
information som delges mailledes till de andra regionerna.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

§ 209

Samarbetet kring uppskjuten vård

Monika Johansson lämnar rapport ang det sjukvårdsregionala samarbetet kring
uppskjuten vård. Det är hälso- och sjukvårdsdirektörerna som är ansvariga för frågan.
RPO är delaktiga i arbetet och därför blir NRF inblandade för att undvika missförstånd
och misskommunikation. Mer information ges på dagens RLS möte.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

§ 210

Större strategiska verksamhetsfrågor

Aktuell information lämnas från respektive region.
Region Västerbotten: Covid läget, det är en måttlig ökning av smittspridningen och
testningen har ökat markant. Testar så mycket som möjligt i dagsläget. Det finns ingen
neddragning i operationskapacitet.
Region Västernorrland: Covid läget, det är en måttlig ökning av smittspridningen och
testningen har ökat markant, influensan är den stor del av det. Tredje dosen görs nu på
äldre och personal samt att barn vaccineras.
Det är svårt att bemanna vårdplatser i länet där Sundsvalls sjukhus har störst behov.
Sammanlagt är det 20 mindre vårdplatser mot planerat. Detta leder till att
operationskapaciteten försämras. Ny FUI-chef ska rekryteras och en ny tjänst som
stabschef under hälsovårdsdirektören inrättas.
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Region Jämtland: Regiondirektören har nyligen blivit entledigad från sin tjänst, Anders
Byström blir tf. regiondirektör under rekryteringsarbetet. Covid läget är stabilt, har gått
från sex till tre inlagda.
Region Norrbotten: Fokus är rekrytering av nya chefer till den nya organisationen, sista
administrativa chefen är nu tillsatt. Covid läget, det är låg smittspridning och två
inlagda.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

§ 211

Redovisning trombektomi

Aktuell information om antal trombektomipatienter och patienternas hemregion.
Information kommer att lämnas två gånger per termin vid beredningsgruppsmöten
framöver.
Information om hur underlag från region Västerbotten och data från riksstroke inte
samstämmer. Det kan bero på olika sätt att registrera underlagen, frågan lämnas till
berörda RPO och RAG för att utreda skillnaderna mellan de två datakällorna.
Beredningsgruppen beslutade
att redovisning av trombektomi fortsätter under våren.

§ 212

Avtal om regionvård 2022 - IVF tjänster (dnr 111/21)

Av Avtal om regionvård 2022, NUS prisbilaga 1, framgår att den IVF-tjänst som
Region Västerbotten tillhandahållit via upphandling med Livio AB avseende
reproduktionsmedicinsk verksamhet/ behandling, endast gäller för perioden januari –
mars 2022.
Vid dagens möte lämnades information från Region Västerbotten om hur tjänsten
kommer att hanteras från och med april 2022. De berättade att det inte är tydligt hur
frågan ska hanteras när avtalet med Livio löper ut. Samtal om nytt avtal håller på att
diskuteras. Berört RPO hanterar frågan för närvarande. När hantering av IVF-tjänsterna
är klarlagd återkommer frågan till BG så att informationen/priserna i Avtalets prisbilaga
1 kan uppdateras.
Beredningsgruppen beslutade
att ärendet återkommer till beredningsgruppen när det finns information i frågan.
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Permanent hyresreduktion hotell Björken (dnr 111/20)

Tommy Svensson har diskuterat reducerat/differentierat pris på helgen för patientgäster
Förslaget som blev är enligt nedan.
Reducerat pris natten fredag-lördag och lördag-söndag till 750 kr exkl moms under
förutsättning att samtliga regioner i ert regionssamarbete lägger sina patienter på
Hotell Björken i stället för andra hotell i Umeå.
Det som kvarstår att diskutera är att ta bort helpensionen och endast erbjuda frukost och
enklare middag. Ett förslag behöver tas fram hur detta skulle påverka nuvarande
prisnivå. Det kan innebära en generell hyresrabatt, men utredningen bör också visa på
ev negativa effekter för patienterna. Om det sker sänkning i servicenivå bör ärendet
lyftas till politisk nivå.
För kännedom kommer Västerbotten hyra 75% av en våning för att underlätta för
Sodexo att hantera de fasta kostnaderna. Västerbotten kommer även att hyra 6
parkeringsplatser.
En arbetsgrupp som leds av Eva Siewertz och representanter från varje region har getts i
uppdrag att se vilken service som ska ingå för de patienterna som bor på hotellet, att
kartlägga behovet av ett patienthotell i sjukvårdsregionen och att säkerställa de fyra
medlemmarnas långsiktiga viljeinriktning för patienthotellet.
En skriftig redovisning kommer redovisas på mötet. (bilaga 213)
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.
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Övriga frågor och kommande möten
§ 214

Rapport från RSK

Aktuell information lämnas från RSK. Helen Abrahamsson delgav information som
framgår av bilaga 214.
Det har varit mindre information till beredningsgruppen då merparten har givits på
BGRSK under hösten. Det kommer ske ett personalbyte av strateg i Västerbotten slutet
av januari 2022.
Nya reviderade nationella riktlinjer för tandvård har arbetas fram och en GAP-analys
har genomförts, dessa kommer att presentas vid webbinariumet den 15 december. I
dagsläget är det ca 70 anmälda.
Samordnaren kommer att maila ut en sammanfattning utifrån diskussionen på senaste
BGRSK. I utskicket kommer det finnas sådana områden ledamöterna förväntas sondera
och skapa kunskap om.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen

§ 215

Information om ny förbundsekonom

Förbundsdirektören informerar om rekryteringsprocessen med en ny förbundsekonom.
Tre kandidater har intervjuats. Den nya förbundsekonomen påbörjar sin anställning på
halvtid, den 1 februari.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

§ 216

Övriga frågor

Finansiering av sjukvårdsregional biobank
En fråga om sjukvårdsregional samfinansiering av biobanken har inkommit. Region
Västerbotten står i dagsläget för kostnaden, efter det att de tidigare statsbidragen har
utgått. I de övriga sjukvårdsregionerna samfinansieras kostnaderna för
sjukvårdsregional biobank. Den kostnad som är aktuell i ett sådan fall är finansiering av
en tjänst enligt samma principer som finns samverkansavtalen d v s aktuell
befolkningsandel. Frågan återkommer för diskussion och beslut vid ett kommande
möte.
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Beredningsgruppen beslutade
att frågan återkommer för vidare diskussion på ett kommande möte.

Finansiering av utbildningsinsatser för spirometrikörkort
RPO lung- och allergisjukdomar har önskat utbildningsinsatser för spirometrikörkort.
Västerbotten kommer att starta en sådan utbildning, där de övriga regionerna erbjuds att
delta i dessa utbildningar.
Gruppen diskuterar hur utbildningen ska finansieras och är överens om att det är bra
med ett principbeslut/riktlinje för hur kostnader fördelas i dessa fall. Om liknande
frågeställningar uppstår i framtiden finns i sådant fall färdiga principer.
Gruppens önskan är att det, om det är möjligt, går att utbilda representanter i den egna
regionen som sedan i sin tur kan hantera den inomregionala utbildningen.
Frågan återkommer på ett kommande möte när alternativa förslag till hantering har
tagits fram.
Beredningsgruppen beslutade
att ett underlag för diskussion tas fram, samt
att frågan återkommer till beredningsgruppen efter det.

Information från NSG kvalitetsregister
Lisbet Gibson informerar om NSG kvalitetsregister senaste möte,
minnesanteckningarna bifogas. (bilaga 216a)
Frågan om Registercentrum norr och dess uppdrag diskuterades. Förbundsekonomen
ville minnas att det finns en rapport om detta från något år tillbaka. Om det finns en
tidigare rapport så sänder förbundsekonomen den till Lisbet.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

1177 och Vårdlotsar eller motsvarande ute i regionerna
Förbundsdirektören har inget att rapportera om 1177 och ärendet återkommer på
kommande möte.
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Gällande vårdlotsar har regionerna kommit olika långt i arbetet. I Norrbotten har chef
tillsatts och vårdlotsar är på väg att rekryteras, i Västerbotten och Jämtland Härjedalen
diskuteras frågan och vilken struktur som ska användas och i Västernorrland genomförs
nu en förstudie med omvärldsanalys.
Frågan tas upp på dagens RLS för avstämning.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården
Förbundsdirektören påminner om att det är ingen fråga för förbundet men har förmedlat
mailkontakt. Varje region svarar för sig.
Beredningsgruppen beslutade
att notera informationen.

§ 217

Nästkommande beredningsmöte

Beredningsgruppen beslutade
att beredningsgruppen har sitt nästa möte den 21 januari kl 08.15-12.00, mötet sker via
Teams.
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