Reglemente Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
(SVN)
§ 1. Uppdrag
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd
för region/landsting i Sydöstra sjukvårdsregionen, med uppgift att handha den
samverkan inom regionsjukvården om vilken regionerna/landsting träffat
överenskommelse i ett regionsamverkansavtal. Avtalet har sin giltighet fr o m
2015-01-01 och tills vidare.
Nämnden är tills vidare placerad inom Region Östergötland och är underställd
dess regionfullmäktige. Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat
som givits dem som valda av respektive region/landstingsfullmäktige. Alla
beslut av politisk karaktär ska fattas så att alla samverkande regioner/landsting
har samma inflytande.
Av regionsamverkansavtalet framgår vad Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionen ska verka för.
Särskilt fokus ska vara på följande regiongemensamma vårdområden:
-Barn- och kvinnosjukvård
-Hjärtsjukvård
-Kirurgisk och onkologisk vård (kirurgi, urologi, onkologi, gynekologisk
onkologi, hematologi, lungmedicin)
-Rekonstruktiv kirurgisk vård (neurokirurgisk vård med
neurorehabiliteringsvård), ögonvård, öron-näsa-halsvård, hand- och
plastikkirurgisk vård, brännskadevård, ortopedisk vård)
Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma
sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen samt
till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård
ska bedrivas vid enhet utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Nämnden har också
beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive
region/landsting för gemensam verksamhet.
Samverkansnämnden kan även hantera samverkansfrågor som inte är direkt
kopplade till hälso- och sjukvård.
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Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss
grupp av ärenden till nämndens presidium, som då utgör sådant utskott som
avses i 6 kap. 33 § kommunallagen.
§ 2. Behörighet
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
regionfullmäktige i Region Östergötland har beslutat. Samverkan bedrivs inom
ramen för de medel som respektive region/landsting ställer till
Samverkansnämnden förfogande för sina länsinvånares behov. Fullmäktige i de
samverkande regionerna/landsting beslutar om ekonomiska ramar för
regionsjukvård i samband med respektive region/landstings beslut om
treårsbudget.
Budgeten för Samverkansnämnden upprättas av Region Östergötland, efter
samråd med övriga samverkande regioner/landsting. Regionsstyrelsen i Region
Östergötland ansvarar för denna budgetprocess, samt beslutar om när
redovisning av nämndens medelsförvaltning skall ske. Om avvikelser i
förhållande till budget uppstår efter april, augusti respektive oktober månads
utgång eller efter årsbokslut, ska överläggningar om reglering av avvikelsen
inledas mellan de/det regioner/landsting, vars länsinvånares behov föranlett
avvikelsen, och Samverkansnämnden. Samverkansnämnden beslutar om
fördelning av budget.
Samverkansnämnden ses som en företrädare för samtliga samverkande
regioner/landsting.
Samverkansnämnden kan inte fatta beslut, ingå avtal eller anställa personal i
eget namn. Sådana beslut fattas av Region Östergötland som tillsatt
Samverkansnämnden. Externa avtal träffas dock på samtliga
regioners/landstings vägnar.
Beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av expertis samt övriga
förvaltningsfrågor fattas med stöd av delegation från Samverkansnämnden till
Samverkansnämndens presidium, till en av Region Östergötlands ledamöter eller
till tjänsteman i regionsjukvårdsledningen. Presidiet utgör då sådant utskott som
avses i 6 kap 33 § kommunallagen.
§ 3. Ordförande och ledamöter
Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje
mandatperiod väljer regionernas/landstingets fullmäktige vardera tre
ledamöter och tre ersättare.
Ordförande och minst två vice ordförande i Samverkansnämnden utses av
regionfullmäktige i Region Östergötland. Ordförandeskapet ska vara roterande i
två-års-intervaller. Representant för Region Jönköpings län ska utses from 2010,
för perioden därefter utses representant för Landstinget i Kalmar län, och för
perioden därefter utses representant för Region Östergötland osv. De
regioner/landsting som ej upprätthåller ordförandeskap representeras genom vice
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ordförande.
§ 4. Presidium
Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. I
presidiet ska samtliga samverkande regioner/landsting representeras.
§ 5. Samverkansnämndens sammanträden
Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så
ofta som ordföranden finner det nödvändigt eller efter framställan från minst tre
ledamöter i nämnden.
Beredning av ärenden till Samverkansnämnden sker i
regionsjukvårdsledningen. Ansvarig för beredningen är
regionsjukvårdsledningens sammankallande.
Regionerna/landstinget utser vardera en tjänsteman som ska kallas till
Samverkansnämndens sammanträden. Tjänstemännen har rätt att yttra sig
under sammanträdena.
Vid sammanträdena förs protokoll av en nämndsekreterare, som utsetts av
nämnden efter förslag av Region Östergötland.
§ 6. Regionsjukvårdsledning och Regionsjukvårdsstab
Regionsjukvårdsledningen består av tjänstemän från de samverkande
regionerna/landsting och har till uppdrag att ta fram beslutsunderlag till
Samverkansnämnden avseende strategisk utveckling, samverkansprojekt,
resursfördelning, investeringar och förändringar av regionvårdsverksamhet.
Regionsjukvårdsledningen ansvarar för verkställandet av
Samverkansnämndens beslut och följer även upp Samverkansnämndens
tidigare beslut.
Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande landstingen.
Staben har till uppdrag att biträda regionsjukvårdsledningen i att förbereda
Samverkansnämndens sammanträden, utgöra utredningsresurs åt nämnden och
åt regionsjukvårdsledningen samt ansvara för uppföljningen av nämndens
beslut.
§ 7. Övriga stödfunktioner
Regionala centrumråd inrättas för vart och ett av de centra inom Region
Östergötland som huvudsakligen ansvarar för regiongemensam vård.
Regionala kommittéer kan tillskapas av regionsjukvårdsledningen beroende på
behov av regional samverkan kring kunskapsfrågor. Kommittéerna kan vara
rådgivande eller beslutande och består av sakkunniga från samtliga
regioner/landsting som utsetts av respektive region-/landstingsdirektör.
I de regionala medicinska programgrupperna (RMPG) ingår
sakkunnigrepresentation från samtliga regioner/landsting. De har till uppdrag
att ta fram underlag och förslag till ändringar av vad som är att anse som
regiongemensam vård, vilket redovisas för respektive regionalt centrumråd. De
ska också utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och
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indikationsgränser i regionen.
§ 8. Kostnader för nämnden och dess stödfunktioner
Varje region/landsting bär sina kostnader för respektive nämndledamöters och
tjänstemäns deltagande i sammanträden, beredningar och annan verksamhet som
är knuten till nämnden.
Regionerna/landsting kan besluta om annan kostnadsfördelning vid
särskilda utredningsuppdrag med anledning av
regionvårdssamverkan.
§ 9. Revision och ansvarsutkrävande
Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i vart och ett av de
samverkande regionerna/landsting.
Frågan om ansvarsfrihet för Samverkansnämnden ska sedan prövas av
fullmäktige i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting.
§ 10. Övrigt
För Samverkansnämnden är regionstyrelsen i Region Östergötland
arkivmyndighet.
I frågor som inte uttryckligen reglerats i detta reglemente gäller Region
Östergötlands reglemente (LiÖ 2014-1174) samt kommunallagens (1991:900)
bestämmelser.
Detta reglemente har antagits av respektive region/landstings fullmäktige
och gäller fr o m 2015-01-01 och tills vidare.
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