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Verksamhetsmål och aktiviteter 2020 

Med färgkoderna av utfallet nedan menas följande; 

• Grönt – aktiviteten är klar och/eller följer planen. 

• Gul – aktiviteten har/kommer att vara delvis genomförd. 

• Röd – aktiviteten har inte genomförts enligt planen. 

 

Kunskapsstyrning 

 

Mål 1. Hittillsvarande chefssamråd etablerats som sjukvårdsregionala programområden, 

RPO i strukturen för kunskapsstyrning. 

Aktivitet: Samtliga chefssamråd och NPO-ledamöter ska ha en tydlig hemvist i det 

sjukvårdsregionala systemet 2020. 

Uppföljning: I dagsläget är det 5 RPOn som inte har en tydlig hemvist. Vid årets slut 

antas det vara 0  

Mål 2. NRF:s samarbetsgrupperingar (RSG) ska anpassas till det sjukvårdsregionala 

systemet för kunskapsstyrning. 

Aktivitet: Sjukvårdsregionala samverkansgrupper som möter det nationella systemet ska 

etableras fullt ut under 2020. 

Uppföljning:  I dagsläget är det 1 RSGn (RSG Utveckling) som inte har någon tydlig 

hemvist. Vid årets slut antas det vara 1, vilket beror på att det råder oklarheter kring den 

nationella uppdraget i NSG Utveckling. 

Mål 3. Standardiserade vårdförlopp ska implementeras enligt nationell plan. 

Aktivitet: NRF identifierar behov av och etablerar stöd för det lokala 

implementeringsarbetet. 

Uppföljning: Merparten av arbetet för de beslutade vårdförloppen sker i respektive 

region. NRF gör regelbunden avstämning av arbetsläget via sjukvårdsregionala 

samverkansgruppen för kunskapsstyrning RSK 

 

Hälso- och sjukvård 

 

Mål 4. Avtala om regionsjukvård vid NUS och övrig riks-/och regionsjukvård enligt 

tidsplan.  

Aktivitet: Ta fram en reviderad ersättningsmodell under 2020 som ska gälla för åren 

2021 – 2023. 

 

Uppföljning: Planen är att en ny ersättningsmodell ska beslutas i december 2020 för 

åren 2021 - 2023. För närvarande pågår bereds frågan av ekonomidirektörer och 

sjukvårdsregional beredningsgrupp. I övrigt planeras för att ett nytt samverkansavtal ska 

tecknas med Sahlgrenska universitetssjukhuset från och med 2021. 
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Mål 5. Bidra sjukvårdsregionalt till regionernas arbete med att på nya sätt utveckla nära 

vård, där digitaliseringens möjligheter tillvaratas. NRF ska stödja och samordna 

projektarbetet med god och nära vård i glesbygd. 

Aktivitet: Tillse att Förbundsdirektionen får löpande information kring arbetet.   

 

Uppföljning: Det lämnades information om arbetet i projektet God och nära vård i 

glesbygd. Socialministern besökte sjukvårdsregionen för konferensen ”vård i rörelse” 

som hölls i anslutning till Förbundsdirektionen 2020-03-11. Målet med konferensen var 

att diskutera de gemensamma utmaningar som finns i vården. Den sjukvårdsregionala 

samordnaren gav en föredragning kring projektet God och nära vård i glesbygd samt att 

glesbygdsfrågan diskuterades. De som bjudits in utöver Förbundsdirektion, 

beredningsgruppen och socialministern var fackliga företrädare, patientorganisationer 

och kommunala representanter, hälso- och sjukvårdsdirektörer och andra 

ledningsfunktioner, sjukvårdspersonal och representanter från SKR. Från april månad 

har projektet haft en lägre aktivitet på grund av pandemin. Den sjukvårdsregionala 

samordnarens anställning har till exempel hållits vilande under perioden april – 15 

augusti. Arbetet återupptas under hösten. 

 

Folkhälsa 

 

Mål 6. Förbundet samarbetar inom området folkhälsa där det skapar mervärde och leder 

till effektivare arbetsprocesser. 

Aktivitet: Folkhälsorådet reviderar det folkhälsopolitiska programmet under 2020.  

 

Uppföljning: Förbundsdirektionen beslutade 2020-06-02 § 42 om ett reviderat 

folkhälsopolitiskt program för åren 2020 - 2024. Revideringen utfördes med 

utgångspunkt i befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor” som presenterades för 

Förbundsdirektionen 2019.  

 

Uppföljning och utvärdering 

 

Mål 7. Följa upp arbetet inom kunskapsstyrningssystemet.  

Aktivitet: Resultatdialoger ska ha hållits med samtliga RPO minst en gång under 

verksamhetsåret. Vid dialogerna ska särskilt avseende fästas vi de utvecklingsbehov 

som har identifierats vid 2019 års dialoger och/eller av NPO. 

 

Uppföljning: Samtliga RPOn, har bjudits in till dialog med förbundsdirektören. Hittills 

har 16 samtal hållits. Vid årets slut antas alla RPOn ha haft en dialog.  

 

Mål 8. Årligen i maj följa upp ingångna avtal med samtliga universitetssjukhus. 

Aktivitet: Presentera uppföljning avseende volym och kostnader för samtliga 

universitetssjukhus.  
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Uppföljning: En uppföljning av år 2019 presenterades vid Förbundsdirektionen 2020-

06-02 § 53 (Dnr 032/20). Det konstaterades sammanfattningsvis att bruttokostnaderna 

för köpt vård inom och utanför sjukvårdsregionen ofta varierar mellan enskilda år. 

Trenden för köpt vård har dock varit ökande över tid, både vid NUS och vid övriga 

universitetssjukhus. År 2019 hade vårdköpen ökat med ca 24 mnkr vid NUS och ca 18 

mnkr för vårdnyttjande utanför sjukvårdsregionen. Region Västernorrland var den av de 

fyra regionerna som har haft den största kostnadsökningen för utomregional vård 

summerat. Förändringen hos NUS 2019 var framförallt kopplad till att fler vårdtillfällen 

nyttjats i den slutna vården. När det gäller vårdnyttjande utanför sjukvårdsregionen var 

det framförallt den köpta vården från Karolinska som ökat i omfattning. 

Kostnadsökningen hos Karolinska förklaras av att antalet komplicerade fall ökat samt 

även av ökade bruttopriskostnader. Vårdköpen hos Akademiska och Sahlgrenska 

minskade något under året. 
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