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Beslut i brådskande ärende angående överenskommelse om fördelning av 

medel - projekt om samordnad utveckling för god och nära vård i 

glesbygdsperspektiv 

 

 

Regeringen har beslutat att bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) 6 miljoner kronor 

för insatser under 2019 som rör samordnad utveckling för god och nära vård i 

glesbygdsperspektiv i de fyra medlemsregionerna (S2019/02955/FS). Medlen får användas 

under 2019.  

 

De fyra nordligaste regionerna samverkar kring frågan via NRF. NRF:s förbundsdirektör har 

sammankallat en grupp som arbetar med frågan sjukvårdsregionalt, rådet för god och nära 

vård i glesbygdsperspektiv. I gruppen finns representanter från samtliga regioner. Ett möte 

ägde rum 2019-09-03. Vid mötet diskuterades bland annat hur de ekonomiska medlen 

lämpligast fördelas. NRF:s roll är att förvalta pengarna och fördela ut dem till regionerna. 

NRF har också möjlighet att samordna arbetet.  

 

Samtliga var eniga om att fördelning bör ske med samma andel till de fyra regionerna, det vill 

säga, inte fördelas enligt befolkningstalet. Gruppen ansåg även att det är lämpligt att det sker 

en viss sjukvårdsregional samordning hos NRF. Gruppen enades om att 1,4 mnkr fördelas till 

respektive region samt 0,4 mnkr till NRF. Det fanns även enighet kring att om alla medel inte 

behövs sjukvårdsregonalt, fördelas de till regionerna (d.v.s. de 0,4 mnkr).  

 

Regionerna har redan startat projektaktiviteter och har därför behov av att NRF fördelar 

medlen så snart som möjligt.  

 

Med anledning av att ärendet är brådskande beslutar Förbundsdirektionens ordförande 

härmed, efter samråd med arbetsutskottet, om att förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram 

ett förslag till överenskommelse som undertecknas av de fyra regionerna.  

 

 

Glenn Nordlund 

Förbundsdirektionens ordförande 
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