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Fastställande av tjänstgöringslista

Förbundsdirektionen beslutade
att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop.

§2

Val av justerare

Förbundsdirektionen beslutade
att till justerare utse Eva Hellstrand (C).

§3

Fastställande av föredragningslistan

Förbundsdirektionen beslutade
att fastställa föredragningslistan med tillägget § 27 Säkra pollenprognosernas framtid Pollenmätning i Norra sjukvårdsregionen.

§4

Arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från 2021-01-15 och 2021-02-25 anmäldes, bilaga 4a-b.
Förbundsdirektionen beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§5

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

Ett förslag till NRF:s årsredovisning har upprättats och framgår av bilaga 5a.
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
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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 och 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 förbundsdirektionens beslut § 99 2020-12-02.
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 framgår av bilaga 5b. En föredragning av ärendet
gavs vid sammanträdet.
Förbundsdirektionen beslutade
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.

§ 6 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 6).
Sjukvårdsregionerna tilldelas 10 miljoner kronor vardera år 2021.
Förbundsdirektionen beslutade
att NRF:s budget för år 2021 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt
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att i övrigt notera informationen.

§7

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 att det nu uppgår 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.
Förbundsdirektionen beslutade
att NRF:s budget för år 2021 revideras med anledning av ovanstående överenskommelse,
samt
att i övrigt notera informationen.

§ 8 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 2020-0124 §19).
Förbundsdirektionen beslutade
att NRF:s budget för år 2021 revideras med anledning av ovanstående beslut, samt
att i övrigt notera informationen.

§9

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 §§ 6 - 8 ovan.
Förändringarna avser det följande;
Regeringen/SKR har beslutat om tilldelning av ytterligare medel för personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp på den sjukvårdsregionala nivån. NRF har tilldelats 10 mnkr för
2021 (se § 6 ovan).
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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 § 7 ovan).
Regeringen har beslutat om att tilldela NRF ytterligare 12 mnkr för arbetet med God och nära
vård i glesbygd (se § 8 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 § 5 ovan).
Ett förslag till reviderad verksamhetsplan och budget bifogas som bilaga 9.
Förbundsdirektionen beslutade
att fastställa förslaget till reviderad verksamhetsplan inklusive budget 2021 – 2023, samt
att verksamhetsplanen översändes till regionerna.

§ 10 Uppföljning av NRF:s internkontrollplan 2020 (dnr 179/19)
En uppföljning av internkontrollplanen för år 2020 har tagits fram. Uppföljningen
framgår av bilaga 10.
Förbundsdirektionen beslutade
att informationen godkänns.

§ 11 Uppföljning 2020 av sjukvårdsregional cancerplan 2019–2021 (dnr
026/21)
Förbundsdirektionen fastställde 2019-05-22 § 48 den sjukvårdsregionala cancerplanen 2019–
2021.
En uppföljning av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020 har sammanställts och framgår av
bilaga 11.
Vid sammanträdet lämnades en redovisning av Anna-Lena Suneson chef för RCC Norr.
Förbundsdirektionen beslutade
att informationen godkänns.
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§ 12 Samverkansavtal mellan Akademiska universitetssjukhuset och NRF,
ekonomibilaga 2021 - 2023 (dnr 096/20)
Processen med att ta fram en ny ekonomibilaga för åren 2021 – 2023 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 12.
Förslaget anses vara kostnadsneutralt jämfört med den tidigare ekonomibilagan och
innebär en mängdrabatt på aktuell prislista med 10 procents rabatt på volymer som
överstiger 85 miljoner kronor.
Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna förslag till ekonomibilaga från Akademiska sjukhuset som avser åren 2021 2023; samt
att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma.

§ 13 Verksamhetsrapport 2020 donationsverksamheten (dnr 013/21)
Donationsverksamheten har överlämnat sin årsrapport för år 2020 och verksamhetsplan
2021, bilaga 13. 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 på samma nivå som 2017 och 2018 (14 respektive 10 st).
Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna informationen.

§ 14 RSG - Läkemedel verksamhetsrapport (dnr 014/21)
RSG Läkemedel har lämnat in en verksamhetsrapport som föreligger vid
förbundsdirektionens sammanträde, bilaga 14. Den ersätter den årliga rapport som
Norrländska Läkemedelsrådet har lämnat till förbundsdirektionen tidigare år.
Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna informationen.

§ 15 Processen för sjukvårdsregional nivåstrukturering och nationell
högspecialiserad vård (dnr 019/21)
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Förbundsdirektören ger informationen om arbetet med uppdraget som förbundsdirektionen
gett till arbetsutskottet, FD § 112/20.
Förbundsdirektören ger en bakgrund och en historisk överblick för den nationella
högspecialiserade vården (NHV). Även arbetsprocessen för NHV redovisas och varför det är
viktigt för sjukvårdsregionen. Direktionen delas upp för gruppdiskussioner.
Av diskussionerna framgår bland annat att ledamöterna anser att remissvar ska lämnas
gemensamt och lämpligen beredas på tjänstepersonsnivå, samt att information lämnas löpande
vid förbundsdirektionen. En sammanställning av gruppdiskussionen redovisas i sin helhet i
bilaga 15.
Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna informationen, samt
att uppdra till förbundsdirektören att lämna förslag till fortsatt process vid nästkommande
möte.

§ 16

Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet senaste protokoll bifogas till förbundsdirektionens sammanträde för kännedom.
(bilaga 16)
Förbundsdirektionen beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 17

Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Vid förbundsdirektionen lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för
högspecialiserad vård (bilaga 17).
Det blev två tillstånd som beviljades medan området ryggmärgsskador återremitterades och
nytt beslut väntas i oktober.
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 18

Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens arbete.
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Det har inte varit något möte i år än för huvudmannagruppen, första mötet är den 15 april.
Mer information kommer till förbundsdirektionens möte i juni.
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 19

Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i
direktionen för Skandionkliniken.
Under 2020 har 266 patienter behandlats på kliniken i det inräknas även patienter från Norge
(31). Skandionkliniken har redovisat ett ekonomiskt överskott för 2020, det beror främst på
att vissa vakanser inte tillsatts och att forskningsmedlen inte använts fullt ut.
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 20

Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om
screeningrådets arbete.
Screening för cystisk fibros har diskuterats tidigare men inte lett till beslut. Nu är frågan åter
aktuell och förväntas beslutas till sommaren. Den 19 mars hålls ett dialogforum med fokus på
koloncancer.
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 21

Rapport om Svenskt ambulansflyg

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter för
Svenskt ambulansflyg.
Ola Karlsson, ordförande för Svenskt ambulansflyg, har bjudits in till mötet för att informera
om det arbete som pågår i förbundet. Han berättade bland annat följande; Ambulansflyget har
idag ca 5 500 flygtimmar där 75 - 80 procent utgörs av planerade transporter och resterande är
akuta flygningar. Det är både patient- och organtransporter. Norra sjukvårdsregionen står för
60 procent av landets ambulansflyg, varav 60 procent är interna transporter inom
sjukvårdsregionen och 40 procent är externa.
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I framtiden kommer det att finnas tre baser med beredskap dygnet runt: Göteborg, Stockholm
och Umeå. Syftet med förbundet är bland annat att kunna samordna flygtransporter och
materiel bättre, men även att kunna arbeta med uppföljning och kvalitetsarbete på ett
gemensamt sätt.
Förbundet hade ett extra fullmäktige i början av mars där en ny kostnadsfördelningsmodell
beslutades, det beslutet har överklagats till förvaltningsrätten. Det samma gäller den
pilotupphandling som genomförts.
Den nya ekonomiska fördelningsmodellen bygger på ett enhetligt system med hög beredskap i
hela landet. Detta leder till en stor fast kostnad och mindre rörlig del. Effektiviteten blir
beroende av hur många flygtimmar regionerna beställer av förbundet. Föredragningen
framgår i sin helhet av bilaga 21
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 22

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden anmäldes vid mötet.

§ 23

Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens
sammanträde. Information gavs om; det sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet,
kunskapsstyrningsarbetet, RCC-NPO Cancersjukdomar, pandemiarbetet samt om en aktuell
diskussion om pollenfällor. Rapporten framgår i sin helhet av bilaga 23.
Förbundsdirektionen beslutade
att notera rapporten.

§ 24

Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens
sammanträde (bilaga 24).
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 25

Informationer
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Arbetet med det uppskjutna vårdbehovet
Monika Johansson redogör för arbetet med att hantera de uppskjutna vårdbehoven. En av
svårigheterna är att klara tillgängligheten då resurserna begränsats ytterligare (pandemin) och
medfört att vård skjutits upp. I norra regionen finns det sannolikt vinster om alla fyra regioner
arbetar tillsammans.
Syftet är bland annat att tillsammans se på möjligheter att samordna och stödja varandra för
att klara av den uppskjutna vården, öka tillgängligheten och även i ett längre perspektiv styra
viss vård till olika enheter inom norra regionen. Att stärka samarbete och
kompetensutveckling inom norra regionen. Alla regioners gemensamma kompetens och
resurser ska kunna användas effektivt och med hög kvalité, samt att upprätthålla
bemanningen på längre sikt.
Arbetet omfattar inte det som redan är nivåstrukturerat som regionvård/högspecialiserad
vård. Arbetet omfattar samarbete mellan offentliga vårdgivare och utförare inom norra
regionen.
Tidsplanen är att uppdrag ges till RPO och verksamhetschefer under mars till maj, under den
tiden genomförs även pilotarbeten. Återrapportering sker innan uppstart. Förslag till åtgärder
redovisas till hälso- och sjukvårdsdirektörerna i oktober.
Prioriterade områden kommer vara ortopedi, kirurgi, ögon, medicin och psykiatri.
Förbundsdirektionen beslutade
att notera informationen.

§ 26

Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Undertecknad ekonomibilaga med Karolinska sjukhuset 2021 (dnr 094/20)
Vid förbundsdirektionens möte 2020-12-02 § 100 fick förbundsdirektören i uppdrag att
underteckna överenskommelse om ekonomibilaga 2021 mellan NRF och Karolinska
universitetssjukhuset. Den undertecknade avtalsbilagan bifogas som bilaga 26a.

Undertecknat samverkansavtal med Sahlgrenska universitetssjukhuset år 2021-2023 (dnr
095/20)
Vid förbundsdirektionens möte 2020-12-02 § 101 fick förbundsdirektören i uppdrag att
underteckna samverkansavtalet mellan NRF och Sahlgrenska universitetssjukhuset för åren 2021 2023. Det undertecknade avtalet bifogas som bilaga 26b.

Förbundsdirektionen beslutade
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 27 Säkra pollenprognosernas framtid - Pollenmätning i Norra
sjukvårdsregionen (dnr 112/20)
Det har tidigare funnits en service kring pollenmätning i norra Sverige. Från och med år 2021
har regionerna i norr upphört att finansiera tjänsten. Regionerna anser att det råder otydlighet i
uppdraget samt ojämlikheter kring finansieringen. Förbundsdirektionen önskar att
sjukvårdsregionen tar fram en gemensam skrivelse om att det ska finnas en sammanhållen
tanke kring uppdrag och finansiering. Ett förslag till skrivelse utarbetas som bereds av den
sjukvårdsregionala beredningsgruppen. Förslaget sänds sedan till berörda departement.
Förbundsdirektionen beslutade
att uppdra till förbundsdirektören att tillsammans med regiondirektören i Region Västerbotten
utarbeta ett förslag till skrivelse till berörda departement.

§ 28

Nästkommande förbundsdirektion

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 8 - 9 juni 2021, lunch till lunch.
På grund av den pågående pandemin kommer sammanträdet att hållas digitalt
Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna planeringen.

Comfact Signature Referensnummer: 1055631

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:

Glenn Nordlund

TITEL, ORGANISATION:

ordförande , Region Västernorrland

IDENTIFIKATIONSTYP:

E-post (glenn.nordlund@rvn.se)

IDENTIFIKATIONS-ID:

068fb07ad1474ea294950da20a77a217

DATUM & TID:

2021-03-21 18:24:35 +01:00

NAMN:

Eva Hellstrand

TITEL, ORGANISATION:

Justerare , Region Jämtland Härjedalen

IDENTIFIKATIONSTYP:

E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)

IDENTIFIKATIONS-ID:

8a16df32357c4f95ae7b0158eb6db50d

DATUM & TID:

2021-03-21 18:54:12 +01:00

NAMN:

Viktor Sjödin

TITEL, ORGANISATION:

Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet

IDENTIFIKATIONSTYP:

E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)

IDENTIFIKATIONS-ID:

b6a6f9f99fce4785b07f9e10bdd1dca3

DATUM & TID:

2021-03-22 07:37:59 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-22 07:38:04 +01:00
Ref: 1055631
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1055631

Sida 1/1

