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Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr o m 2020
STK-2019-1715
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner beslutade 13 december 2019 att godkänna
uppdateringen som gjorts av den gällande överenskommelsen om samverkansreglerna. Senast
samverkansreglerna uppdaterades var för sex år sedan. Innehållet i samverkansreglerna avser
fortbildning, information, stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt med mera.
Stadskontorets förslag är att Malmö stad ansluter sig till överenskommelsen om
samverkansregler, och att berörda nämnder uppmanas säkerställa att kunskapen om innehållet
sprids i organisationen, med beaktande även av Malmö stads interna regler inom området.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad ansluter sig till den av Sveriges Kommuner och
Regioners tecknade Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinsktekniska industrin och
laboratorietekniska industrin från och med 2020.
Beslutsunderlag






Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och
sjukvården, läkemedelsindustrin och medicintekniska industrin (2/2)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industr
Remissvar från funktionsstödsförvaltningen
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-02-03

Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sveriges Kommuner och Regioner
Ärendet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beslutade 13 december 2019 att
godkänna uppdateringen som gjorts av den gällande överenskommelsen om samverkansreglerna.
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad
som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med
varandra inom olika områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner,
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier,
donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska
prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning till Samverkansreglerna finns i dessa
regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och
uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, mer än
förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Bristande kunskap om
reglerna och dess intentioner och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av
samverkan med industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det
offentliga får inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
På grund av kort handläggningstid har funktionsstödsförvaltningen samt hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen getts möjlighet att yttra sig, men inte respektive nämnd.
Förvaltningarnas synpunkter

Funktionsstödsförvaltningens svar
Funktionsstödsförvaltningen har inga invändningar mot att Malmö stad antar
överenskommelsen om samverkansreglerna. Det är viktigt att berörda nämnder säkerställer den
interna informationsförmedlingen så att chefer och medarbetare får kunskap om avtalet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens svar
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen delar åsikten om att samverkansreglerna kan främja en
transparent samverkan som är av vikt för att bibehålla förtroende för offentlig verksamhet.
Samverkansreglernas ramar och förtydligande av roller kan möjliggöra för förvaltningen att i
större utsträckning ingå i samarbeten som kan bidra till en utveckling av hälso- och sjukvården,
vilket hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser positivt. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen anser att Malmö stad bör anta överenskommelsen om
samverkansreglerna.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret delar SKR:s uppfattning att detta är ett viktigt att definiera roller, villkor och
ramar inom detta område. Utöver de föreliggande Samverkansreglerna har även Malmö stad
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regler om mutor, jäv, gåvor, representation med mera som berörda förvaltningar ska förhålla sig
till vid implementeringen av Samverkansreglerna.
Stadskontorets förslag

Stadskontorets förslag är att Malmö stad ansluter sig till överenskommelsen om
samverkansregler, och att berörda nämnder uppmanas säkerställa att kunskapen om innehållet
sprids i organisationen, med beaktande av Malmö stads interna regler inom området.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

