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Sjukresor samt mark och luftburen 
ambulanssjukvård 2017 - 2019

-
en uppföljning i norra sjukvårdsregionen



Transportslag per 1000 invånare, volym



Sjukresor

Volym 60% taxi 83% av kostnaden (359 mnkr)



Ambulans och ambulanshelikopter



Ambulansflygplan



Delårsrapport per 31 augusti 2020



Verksamhetsmål – Utfall delår och prognos helåret 2020



Ekonomiskt utfall delår och prognos helåret 2019

Intäkter jämfört med kostnader 

- mål är att intäkterna ska motsvara kostnaderna vid årets slut

Utfall 210 tkr

Prognos 315 tkr

Budget

Utfall 442 tkr jmf med budget

Prognos 665 tkr jmf med budget 



Övriga finansiella mål – Utfall delår och prognos 
helåret 2020

Det balanserade, egna kapitalet ska ej understiga 1 Mnkr 

Utfall 3 363 tkr

Prognos 3 468 tkr

Investeringar ska finansieras utan extern upplåning

Utfall/Prognos 

Bankkontot ska aldrig understiga 0,5 Mnkr

Utfall/Prognos



Analys

Lägre kostnader med 230 tkr för möten, resor och boende

Uteblivna kostnader jämfört med budget div arvoden och konferensrum 200 tkr

Omsättningen har ökat p g a statsbidrag, ej resultatpåverkande

✓ 12 000 tkr – Nära vård i glesbygd   (6 000 tkr föregående år)

✓ 10 000 tkr – vårdförlopp (5 000 tkr föregående år)



Förbundsdirektörens rapport



Rapportpunkter

• Skrivelse till nationella vårdkompetensrådet

• Kvalitetsrapporter

• Nationell högspecialiserad vård

• Post Pandemi

• Kunskapsstyrning

• Revidering av ersättningsmodellen



Kunskapsstyrning
FD 6 oktober 2020



Kunskapsstyrning

• Systembygget fortlöper planenligt
• Uppföljningsdialoger med RPO genomförda 
• Uppdrag, dialoger och uppföljning för samverkansgrupperna 

planeras
• Organisationen – strukturer är anpassad till nationella systemet
• Webbinarium för lärande och erfarenhetsutbyte hålls 4 december

• Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
• 6 vårdförlopp är nationellt beslutade
• Implementering sker i regionerna 
• Ytterligare vårdförlopp bereds för beslut



= kommunsamarbete, nationellt beslutade



Kunskapsstyrning

• Post Pandemin
• Pandemin och arbetet i verksamheterna har lett till 

uppskjutna behandlingar 
• Patienter har också avstått från att söka vård
• Cancervården har genomförts i stor sett planenligt trots covid-

19 – men betydligt färre har sökt vård
• Ett aktivt arbetet behövs för att ta hand om de uppskjutna 

vårdbehoven 
• Vilande värdskap för Cancersjukvården- initiativ för övergång till 

aktivt värdskap är påbörjat



Regionavtal - lägesrapport



Regionavtal 2021 – nuläge och planering

januari februari Mars april maj/juni augusti oktober december

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-
sjukvard/avtal-och-priser/avtal-om-regionsjukvard/

DRG –pris 1.0



Nuläge – revidering av ersättningsmodellen

1. DRG-prissättning i möjlig utsträckning

Aktualitet i det rörliga DRG-priset 

2. Fast och rörlig ersättning [50% / 50%] 

✓ Fördelning mellan regionerna; Från DRG-poäng till befolkning

3. Riskdelning i efterreglering efter tre år (2017 – 2019)

Andel riskdelning

4. Krav på NUS kostnadsnivå vid efterreglering


