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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 
Förbundsdirektionen 2020-06-02 

 

 
Lägesrapport avseende sjukvårdsregionens arbete med nationell och sjukvårdsregional 
kunskapsstyrning 
Allmänt 
Arbetet med att bygga ett sjukvårdsregionalt system för kunskapsstyrning fortlöper enligt 
förbundsdirektionens verksamhetsplan. Vissa delar av arbetet har bromsats upp p g a covid-
19. Men de delar som är möjliga att genomföra görs med lyhördhet och stor respekt för att 
verksamheterna har behov av att prioritera insatser för covid-19. En översyn av förbundets 
dokument ”utskott och beredningar” görs för anpassning till det nya systemet. Arbete pågår 
också med att ta fram enhetliga rutiner i sjukvårdsregionen för hantering av nomineringar, 
jävsdeklarationer mm 
 
Sjukvårdsregionala arbetsgrupper RSG 
Befintliga samarbetsgrupper har matchats mot det nationella systemets samverkansgrupper 
NSG. Uppdragen till de sjukvårdsregionala grupperna ses över och anpassas i de fall det 
behövs för att passa in i systemet.  
 
Sjukvårdsregionala programområden RPO 
På samma sätt som med samverkansgrupperna fortskrider arbetet med att bilda 
sjukvårdsregionala programområden RPO för de delar som ännu inte riktigt matchats in i 
systemet. Det gäller programområdena Internmedicin, Kirurgi, Akutvård, Habilitering 
rehabilitering och försäkringsmedicin, Sällsynta sjukdomar samt Levnadsvanor  
 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
När det gäller arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har tidplanen 
förskjutits p g a pandemin, men några av de påbörjade vårdförloppen har beslutats i den  
nationella styrgruppen SKS. Det gäller Höftledsartros, Stroke och TIA samt Reumatoid artrit, 
vilka nu gått ut till regionerna för implementering. Implementeringsprocessen ska liksom 
annat arbete anpassas efter hur pandemiläget utvecklas.    
 
Webbaserade Workshops planeras till hösten 
Vi arrangerade tre större workshops för kunskapsstyrning i sjukvårdsregionen under 2019 
för information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Dessa skedde huvudsakligen fysiskt i 
Umeå med vissa möjligheter att delta på distans i delar av dem. Redan innan Coronan tog vi 
beslut om att arrangera helt webbaserade aktiviteter för att möjliggöra ett mer jämlikt och 
kostnadseffektivt deltagande. Ett första webbinarium kommer att hållas under senare delen 
av hösten.   
 
 



 
 

2020-05-28   2(3) 

 

God och nära vård i ett glesbygdspespektiv  
Roller och funktioner för ledningen av projektet har utretts. Beredningsgruppen utgör 
beställare av projektet och får i den rollen regelbundna rapporter. Styrgrupp på en mer 
operativ nivå är utsedd. Styrgruppens roll är att leda projektgrupperna tillsammans med 
projektledaren. P g a covid-19 har man gjort en paus i arbetet. Projektledaren har under den 
perioden entledigats från uppdraget och de överskjutande medlen har betalats ut till 
regionerna (75 tkr per region utöver det avtalade beloppet). Projektet återupptas så snart 
pandemiutvecklingen tillåter det.  
 
Ny förbundssekreterare  
En ny förbundssekreterare har rekryterats. Viktor Sjödin påbörjade sin anställning på NRF 
den 4 maj.  
 
Uppföljning WS ang kompetensförsörjning 3 december  
En workshop i syfte att hitta nya och bättre samarbetsformer gällande kompetensförsörjning 
hölls i samband med förbundsdirektionen i december. FD gav ett uppdrag till 
förbundsdirektören att formulera en skrivelse som skulle tillsändas statliga aktörer på 
området. Ett nationellt vårdkompetensråd har bildats efter den WS som hölls i december. 
FUI-rådet i Norra sjukvårdsregionen har utarbetat ett förslag till skrivelse inför dagens 
Förbundsdirektion. FUI rådet föreslår att skrivelsen lämnas till det nybildade nationella 
rådet.  
 
Pandemin – samordnade insatser 
Många frågor är som tidigare nämnts här i rapporten i ”väntläge” på grund av den rådande 
situationen. Samtidigt har andra, tidigare eftersatta arbetsuppgifter, kunnat genomföras. 
NRF´s kansli har erbjudit stöd i de fall regionerna sett behov av det. Insatserna har varit 
relativt begränsade. En medarbetare har ”lånats ut” för att kunna bidra i särskild krisledning 
och andra smärre samordningsuppdrag har utförts. 
 
Post corona 
Det som nu förutspås är en växande vårdskuld i spåren efter pandemin. Diskussioner om 
samverkan och eventuella gemensamma insatser för det har påbörjats. Bedömningen är att 
vi kommer att behöva vara beredda på och prioritera sådana insatser. 
 
Ersättningsmodell 2021 – 2023 
Arbetet med att se över ersättningsmodellen i Avtal om regionvård inför år 2021 har 
påbörjats. Ekonomidirektörerna och den sjukvårdsregionala beredningsgruppen är de som 
bereder arbetet tillsammans med förbundsdirektören och förbundsekonomen. I det följande 
lämnas information om det arbete som bedrivits hittills. Arbetet inleddes med att gå igenom 
den nuvarande modellen samt att jämförelse med övriga sjukvårdsregioners avtal tagits 
fram. Efter det samlades synpunkter på modellens olika komponenter i nuvarande modellen 
in. Följande synpunkter har inkommit.  
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DRG-prisberäkning 

Region Västerbotten önskar att det ses över om prisuppräkning kan ske på annat sätt än 

med LPIK exkl. läkemedel på grund av att de anser att sjukhusens faktiska kostnad för DRG 

1.0 ökat mer än index. Region Västerbotten önskar att DRG-priset beräknas årligen och inte 

vart tredje år (år två och tre räknas priset upp med index).  

 

Fast och rörlig del - Fast del fördelas med befolkningsandel för åren 2017 - 2019 

Det föreslås att den fasta delen fördelas efter befolkningen i stället för med andel DRG-

poäng. Argumentet för detta är bland annat att det anses vara en mer solidarisk och 

förutsägbar fördelning mellan de tre parterna.  

 

Riskdelning i efterreglering efter tre år 

Region Västerbotten anser att riskdelning i efterregleringen bör ändras från 1/3 till minst 50 

procent. Argument som framförts är att 50 procents fördelning anses vara mer solidariskt 

och i linje med modellens intentioner om en gemensam riskdelning.  

 

Krav på NUS kostnadsnivå 

Region Västerbotten anser att produktivitetskravet (enligt § 11 och § 8) bör tas bort vid DRG-

prisberäkningen. Argumentet för detta är att produktivitetskravet även tillämpas för den 

rörliga delen vid efterregleringen. Region Västerbotten anser att det bör räcka att tillämpa   

§ 8 produktivitetskravet, vid efterreglering och inte vid beräkning av DRG-priset.  

 

Övrigt 

Prisberäkning för läns- och länsdelssjukhusen följer metoden för ersättningsmodellen samt 

inkluderar ytterfall. Samtlig ersättning är 100 % rörlig. I ett riksperspektiv är priset för läns- 

och länsdelssjukvård högt. Det har föreslagits att ett volympris/rabatt kan tas fram för 

samverkan inom sjukvårdsregionen.  

 

För närvarande pågår ett beredningsarbete där underlag för fördjupad diskussion har tagits 

fram. Under hösten kommer konkreta beräkningsexempel att utarbetas i de olika delarna. 

Planen är att ett förslag finnas klart vid arbetsutskottets möte i november. 

 
 
 

 


