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PROTOKOLL
Datum

2021-02-25

Tid

08.30

Plats

Teamsmöte

Deltagare

Beslutande
Glenn Nordlund (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Peter Olofsson (S)
Kenneth Backgård (SJVP)
Ej närvarande
Eva Hellstrand (C)

Tjänstepersoner
Anna-Stina Nordmark-Nilsson §
16 - 29
Anneli Granberg
Marie Rodling-Wahlström
Hans Svensson
Åsa Bellander § 7 - 29
Monika Johansson
Nina Fållbäck-Svensson
Annika Renström
Viktor Sjödin
Ej närvarande
Tommy Svensson
Lisbet Gibson

Underskrifter med digital justering
Ordförande

Glenn Nordlund (S)

Justerare

Kenneth Backgård (SJVP).

Sekreterare

Viktor Sjödin
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Val av justerare

att till justerare utses Kenneth Backgård (SJVP).

§6

Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet beslutade
att fastställa föredragningslistan.

§7

Årsredovisning NRF 2020 inkl årsrapport RCC Norr (dnr 011/21)

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 7.
Av redovisningen framgår sammanfattningsvis att både de verksamhetsmässiga och även de
finansiella målen har uppnåtts. Resultatet per 2020-12-31 visar att utfallet motsvarar
kostnaderna. Det har budgeterats ett negativt resultat på 350 tkr. Det ekonomiska utfallet
jämfört med budget är således bättre än planerat, det är en positiv avvikelse med 350 tkr.
Det finns även en skuld på 2 281 tkr till medlemmarna med anledning av att hela
medlemsbidraget inte använts under året.
Utfallet mot budget har flera förklaringar. De största avvikelserna är enligt det följande;
Positiva avvikelser: Det har skett en omprioritering av verksamhet och ekonomi med
anledning av erhållna statliga medel. NRF:s kansli har använt mindre lönemedel än det
budgeterade medlemsbidraget, ca 3,55 mnkr. Det har även varit lägre kostnader på ca 750
tkr på grund av uteblivna fysiska träffar till följd av pandemin (resor, boende, lokal, mat).
Negativa avvikelser: Engångsvisa pensionskostnader från KPA på 1,3 mnkr. Lönekostnader
på 460 tkr som bokats mot de så kallade ”STRAMA-medlen” som inte hämtats in från
medlemmarna enligt beslut i december 2020.
De pengar som blivit över från medlemsbidraget (det vill säga NRF:s skuld till
medlemmarna) föreslås återbetalas till medlemmarna i samband med att medlemsbidraget
för 2021 hämtas in.
Underlaget till årsredovisning för RCC Norr föreligger vid förbundsdirektionens möte.
En föredragning av ärendet kommer att ske vid förbundsdirektionens möte.
Yrkanden
Kenneth Backgård (SJVP) yrkar enligt upprättat förslag.
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
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att det medlemsbidrag som inte använts, 2 281 tkr, bokas upp som en skuld till
medlemmarna, samt
att skulden återbetalas till medlemmarna i samband med att medlemsbidraget hämtas in
år 2021, samt
att godkänna årsredovisningen för 2020 inklusive bilagor, samt
att årsredovisningen inklusive bilagor översändes till regionerna, samt
att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8 Utbetalning av medel för Personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp (dnr 012/21)
Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att utbetala totalt 290 000 000 kronor, för att
användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) ingått, regeringsbeslut I:0 från den 22 december 2020
(dnr S2020/09781), som avser Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (bilaga 8).
Sjukvårdsregionerna tilldelas 10 miljoner kronor vardera år 2021.
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
att NRF:s budget för år 2021 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt
att i övrigt notera informationen.

§9

Beslut om statsbidrag 2020 för fortsatt arbete med RCC Norr (dnr

017/21)
För RCC Norr har regeringen beslutat om ett utökat bidrag med 5 mnkr för åren 2021 2023, det vill säga det uppgår nu till 13 mnkr (Jämlik och effektiv cancervård med kortare
väntetider 2021, S2020/09782). NRF har gjort en ansökan hos Socialstyrelsen om medel
enligt överenskommelsen. Beslutet kommer att redovisas när det föreligger.
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
att NRF:s budget för år 2021 revideras med anledning av ovanstående överenskommelse,
samt
att i övrigt notera informationen.
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§ 10 Glesbygdsmedel - Samordnad utveckling för god och nära vård i
glesbygdsperspektiv (dnr 005/21)
Regeringen har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 12 miljoner
kronor för insatser under 2021 som rör samordnad utveckling för god och nära vård i
glesbygdsperspektiv i de fyra medlemsregionerna (dnr S2019/02955/FS samt
S2020/09593). Medlen får användas under 2021.
Sedan år 2019 samverkar de fyra nordligaste regionerna kring frågan via NRF, då
avtalades om principer för hur medlen fördelas m.m. (NRF Dnr 128/18 och BG 202001-24 §19).
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
att NRF:s budget för år 2021 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt
att i övrigt notera informationen.

§ 11 Revidering av verksamhetsplan och budget 2021 (dnr 087/20)
Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2021 – 2023 (Dnr 087/20) föreslås
justeras med anledning av de förändringar som framgår av §§ 8 - 10 ovan.
Förändringarna avser det följande;
Regeringen/SKR har beslutats om tilldelning av ytterligare medel för personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp på den sjukvårdsregionala nivån. NRF har tilldelats 10 mnkr för
2021 (se § 8 ovan).
För RCC Norr har regeringen beslutat om ett utökat bidrag med 5 mnkr för åren 2021 2023, det vill säga det uppgår nu till 13 mnkr (se § 9 ovan).
Regeringen har beslutat om att tilldela NRF ytterligare 12 mnkr för arbetet med God och
nära vård i glesbygd (se § 10 ovan).
Som en information framgår det även av verksamhetsplanen att skulden från föregående års
medlemsbidrag regleras i samband med att 2021 års medlemsbidrag inhämtas (se § 7 ovan).
Ett förslag till reviderad verksamhetsplan och budget bifogas som bilaga 11.
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan inklusive budget 2021 – 2023, samt
att verksamhetsplanen översändes till regionerna.
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§ 12 Uppföljning NRF internkontrollplan 2020 (dnr 179/19)
En uppföljning av internkontrollplanen för år 2020 bereds för närvarande. Uppföljning
föreligger vid förbundsdirektionens möte.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 13 Samverkansavtal mellan Akademiska universitetssjukhuset och
NRF, ekonomibilaga 2021 - 2023 (dnr 096/20)
Processen med att ta fram en ny ekonomibilaga för år 2021 till Akademiska
universitetssjukhuset och NRF:s samverkansavtal har fördröjts bland annat till följd av
att Akademiska universitetssjukhuset har tagit fram en ny utomlänsprislista med en
sänkt prisnivå.
Vid dagens möte föreligger ett förslag till ekonomibilaga för åren 2021 - 2023 enligt
bilaga 13.
Förslaget anses vara kostnadsneutralt jämfört med den tidigare ekonomibilagan och
innebär en mängdrabatt med 10 procent på volymer som överstiger 85 miljoner kronor.
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
att godkänna förslag till ekonomibilaga från Akademiska sjukhuset fr om 2021 - 2023;
samt
att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

§ 14 Verksamhetsrapport 2020 donationsverksamheten (dnr 013/21)
Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för år 2020 och verksamhetsplan
2021, bilaga 14. Av rapporten framgår bland annat att donationsverksamheten påverkats
av pandemin. Färre organdonationer har utförts 2020 (14 st) jämfört med föregående år
(28 st) men är ändå ungefär i samma nivå som 2017 och 2018 (14 respektive 10 st).
Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen
att godkänna informationen.
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§ 15 RSG - Läkemedel verksamhetsrapport (dnr 014/21)
RSG Läkemedel kommer att lämna in en verksamhetsrapport som föreligger vid
förbundsdirektionens sammanträde. Den kommer ersätta den årliga rapport som
Norrländska Läkemedelsrådet har lämnat till förbundsdirektionen tidigare år.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till förbundsdirektionen

§ 16 Processen för inomregional nivåstrukturering och nationell
högspecialiserad vård (dnr 019/21)
Förbundsdirektören ger informationen om arbetet med uppdraget som förbundsdirektionen
gett till arbetsutskottet, FD § 112/20.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 17

Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet senaste protokoll bifogas för kännedom, bilaga 17.
Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 18

Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas en rapport från regionens ledamöter i
Nämnden för högspecialiserad vård.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 19

Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens
arbete.
Arbetsutskottet beslutade
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att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 20

Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i
direktionen för Skandionkliniken.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 21

Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om
screeningrådets arbete.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 22

Rapport om Svenskt Ambulansflyg

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter
för Svenskt Ambulansflyg. Vid förbundsdirektionen planeras en särskild information där
Ola Karlsson, ordförande och Andreas Eriksson, förbundsdirektör, inbjuds att delta.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.

§ 23

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden anmäldes vid mötet.

§ 24

Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.
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Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens
sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 26

Informationer

§ 27

Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden.

§ 28

Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 16 - 17 mars 2021, lunch till lunch,
sammanträdet hålls digitalt. Programmet kommer skickas ut senare men i god tid före
förbundsdirektionens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade
att godkänna planeringen.

§ 29

Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2021-05-20, klockan 08:30.
Arbetsutskottet beslutade
att godkänna planeringen.
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