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Verksamhetsplan och budget 2022 - 2024



Målformuleringar

Kunskapsstyrning

Mål 1. Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG) har formats i enlighet med den nationella strukturen. En 
sjukvårdsregional organisation finns nu på plats. Förbundet ska ha uppdragsdialoger med samtliga sju RSG under 
2022.

Mål 2. De nationella grupperna (NPO, NAG, NSG) ska bemannas gemensamt av sjukvårdsregionen. En målsättning 
är att Region Västerbottens andel ska minska succesivt från 60 procent 2020 till maximalt 50 procent år 2023. Övriga 
tre regioners andel ska, tillsammans, öka i samma omfattning. Bemanningen bör spegla regionernas 
befolkningsandel.

Mål 3. Uppdragen till sjukvårdsregionala programområden (RPO) ska vidareutvecklas. Minst tre RPO ska presentera 
förslag till sjukvårdsregional plan för nivåstrukturering inom sina respektive områden under 2022. 

Mål 4. Implementering av vårdförlopp sker på regional nivå. Förbundets uppdrag är att följa upp besluten, 
identifiera om det finns behov av stöd hos regionerna i implementeringsarbetet och utifrån det etablera stöd.



Hälso- och sjukvård

Mål 5. Ökade samverkansmöjligheter genom att den sjukvårdsregionala beredningsgruppen (BG) är beslutsför (det vill 
säga att alla BG-ledamöter deltar) vid minst 90 procent av de planerade mötena 2022. 

Mål 6. Bidra sjukvårdsregionalt till regionernas arbete med att på nya sätt utveckla nära vård., där digitaliseringens 
möjligheter tillvaratas. Förbundet följer arbetet och mäter antal utvecklingsarbeten där fler än en region deltar, vilket bör 
vara minst tre. Utvecklingen av kunskapsstyrningssystemet och arbetet inom nära vård-arbetet behöver samordnas med 
varandra. NRF anordnar minst två möten per år där informationsöverföring och samordning diskuteras och utvecklas.

Folkhälsa

Mål 7. Skillnaderna mellan könen ska minska gällande självskattad hälsa för flickor och pojkar i åk 7. Statistik hämtas från 
Hälsosamtalet i skolan.

Utbildning och forskning

Mål 8. Ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd har bildats i enlighet med det nationella vårdkompetensrådets 
intentioner. Under 2022 ska rådet finna sina arbetsformer och rutiner. 

Uppföljning och utvärdering

Mål 9. Resultatdialoger ska ha hållits med 26 av 26 RPO och 7 av 7 RSG minst en gång under verksamhetsåret 2022. Vid 
dialogerna ska särskilt avseende fästas vid de utvecklingsbehov som har identifierats vid 2021 års dialoger och/eller av 
NPO. En återrapportering kring resultatet ska lämnas årligen vid förbundsdirektionen.



Finansiella mål 

Mål 10. Förbundet ska, om inte annat beslutas i förbundsdirektionen, uppvisa ett resultat där 
intäkterna motsvarar eller överstiger kostnaderna.

Mål 11. Investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

Mål 12. För att upprätthålla en god likviditet ska saldot på bankkontot aldrig understiga 500 000 
kr. Det innebär att större in- och utbetalningar måste planeras och att större utbetalningar ej ska 
verkställas innan likviditeten är avstämd mot detta mål. 

Mål 13. För att ha möjlighet att hantera oförutsedda ekonomiska händelser ska det egna 
kapitalet ej understiga 1 000 000 kr.

Mål 14. Förbundet ska följa de riktlinjer som finns när det gäller hantering av eget kapital, medel 
för kunskapsstyrning samt forskningsanslaget för Visare Norr.



Budget 2022

• Justerad med LPIK exkl läkemedel 2,7 procent exkl Visare Norr, INCA (en teknisk plattform hos RCC 1,4 

mnkr).

• RCC Norrs statsbidrag 13 mnkr är inkluderad.

• Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt God och Nära vård i glesbygd, ej inkluderade på 
grund av osäkerheten kring dessa.

Förändringar inom budgetramen

• Sjukvårdsregionerna ska bidra till den nationella stödfunktionen. För år 2022 0,5 tjänst. 

• Föreslår kostnadsutjämningsmodellen för FD utgår, nu när fler möten blir digitala



Lägesavstämning och beslut 
Nationell Högspecialiserad Vård, NHV 



NHV - beslutsförslaget

• Områden som är viktiga utifrån status som universitetssjukhus

• Neurokirurgi

• Thoraxkirurgi

• Strålbehandling

• Ryggkirurgi

• BIVA



NHV - beslutsförslaget

• Starka områden som norra sjukvårdsregionen bör satsa på 

• Profilområden för Nus, exempel

▪ Strålbehandling

▪ Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

▪ Kardiovaskulär genetik

▪ Neonatal intensivvård (regional)

▪ Plexus brachialisskador (rikssjukvård sedan tidigare)

▪ Luftburna intensivvårdstransporter

• Kliniska specialiteter med hög kompetens, exempel

▪ Aortarotskirurgi

▪ Bindvävssjukdomar med kärlmanifestationer

▪ Pancreasrelaterad terapi:

• ECPR och PSC

• Kroniska pankreatiter och kronisk exokrin pancreasinsufficiens

• Klinisk forskning inom relevanta NHV-områden



NHV - beslutsförslaget

• Områden som är viktiga utifrån geografi

• Trauma

• Transporter 

• Tidsaspekter 

• Övriga faktorer som bör beaktas vid ansökningar om tillstånd

• Områden som kan leda till undanträngningseffekter

• Sjukvårdsregionala samarbeten som kan underlätta möjligheter att få tillstånd

➢ En viktig princip är också att arbetet sker med hög transparens och att förbundsdirektionen får 

kontinuerlig information om arbetet med NHV.



Norra sjukvårdsregionen
• Region Västernorrland

• Region Jämtland Härjedalen

• Region Västerbotten

• Region Norrbotten

• Minsta sjukvårdsregionen befolkningsmässigt –
men störst till geografisk storlek

• Utmaningar; geografiska avstånd och 
kompetensförsörjning

• Starkt politiskt engagemang från regionerna 



Strategiska ställningstaganden

• Norra sjukvårdsregionen kommer inte att söka allt

• Bedömning;  av nuvarande bruttolista är att 15-20 områden kommer att 
sökas

• Synpunkter på att vissa av föreslagna NHV – borde vara sjukvårdsregionalt 
nivåstrukturerade

• Fler än fyra tillstånd bör omfattas av sjukvårdsregional nivåstrukturering



Strategiska ställningstaganden

• Vilka områden ”måste” vi satsa på ?

• Hur hanterar vi våra spetsområden?
• Viktigt utifrån universitetssjukhusstatus
• Starka områden; profilområden

• kliniskt och akademiskt
• Geografi

• Trauma, tidsaspekter, transporter
• Sjukvårdsregional samverkan
• Beakta och hantera ev undanträngningseffekter



Kriterier som diskuterats i BG2  för urvalsprocessen

➢Samlad patientnytta
➢Universitetssjukvården
➢Forskning och utbildning 
➢Närliggande patientgrupper
➢Geografisk fördelning
➢Transporter av patienter
➢Akutsjukvården



NHV - information nuläge och dialog arbetsprocess 

• November - BG2 möte rekommenderande beslut till  nämnden om fyra områden
• Tre leverområden; Leversvikt, TIPS och PSC 
• Peniscancer 

• Beredning av följande områden sker i februari
• Osteogenesis imperfecta* 
• Huvud- och halsparagangliom
• Livmoderhalscancer – fertilitetsbevarande kirurgi
• Neuroendokrina tumörer
• Könsdysfori *
• Självskadebeteende 
• Ätstörningar *

• Reviderad Bruttolista
• Tidigare ca 300 områden – nu klustrat och betydligt färre områden

• Ny remissomgång – 10 områden, svar senast 20 januari



Nuvarande status för Norra sjukvårdsregionen

✓Förvärvade Ryggmärgsskador – klart förberedelser pågår

➢Primär skleroserande  cholangit, PSC – ansökan inne
➢Neuroendokrina tumörer, NET – ansökan inne

➢Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati – avser söka
➢Amyloidos – avser söka
➢Kroniska lungsjukdomar hos barn – avser söka

➢Ätstörningar – undersöker förutsättningar att söka i norra
➢Könsdysfori – ev samarbetsavtal för utredningar (psykiatri)

• Övrigt - Uppföljande webbinarium för RPO-ordförande 8 och 15 december
• Lägesrapport
• Sakkunniggruppernas uppdrag



Förbundsdirektörens rapport



Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor

• Kunskapsstyrning

• RCC NPO Cancersjukdomar

• God och nära vård i glesbygd

• Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd

• Pollenfällor

• Sjukvårdsregion Mellansverige och NRF

• Pandemin

• Kansliet

• Hemsida

• Personal förändring



Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor

• Kunskapsstyrning – nationellt
• Långsiktig utvecklingsplan inkl finansiering

• Vårdförlopp

• Överenskommelse 2022
• Summor, fördelning mm
• Sjukvårdsregionernas bidrag till stödfunktionen

• Innehållsstrategin
• Hur bygger vi den gemensamma databasen?

• Kunskapsstyrning – sjukvårdsregionalt
• Dialoger RPO och RSG



=kommunsamarbete, nationellt beslutade



RPO  
- information uppföljnings- och uppstartsdialoger 2021

• Uppföljningsdialoger med 23 RPO, se RPO-rapport 
• Tre nybildade har haft uppstartsmöten; RPO cancer, RPO Äldres hälsa (omstart), RPO 

Sällsynta sjukdomar 
• Fokusområde; sjukvårdsregional nivåstrukturering

• Känslig fråga för några av grupperna 
• Specifika uppdrag för några

• Samtliga RPO-ledamöter har bjudits in, ordf och NPO-ledamot har alltid deltagit
• Systemet börjar ”sätta sig” 

• Kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå fungerar bra
• Lokala nivån är under utveckling

• Remissprocesserna har stämts av 
• NHV
• Kunskapsstyrning 
• Övriga

• Behov av stöd
• Administrativt stöd; fler deltar i nätverk och använder Teamsplattform
• Processtöd – önskemål från flera grupper



RSG  
Uppföljningsdialoger har hållits med följande

• RSG läkemedel

• RSG medicinsk teknik

• RSG uppföljning och analys, inkl kvalitetsregister, strukturerad vårdinformation och metoder för 
kunskapsstöd

• RSG strukturerad vårdinformation

• RSG stöd för utveckling

• RSG patientsäkerhet

RSG forskning och life sience har ännu inte formaliserats och en dialog är pågående om sammansättning och 
form för att möjliggöra en uppstart.

Flertalet ledamöter har deltagit. 

RSG ser sammanfattningsvis ett behov av stöd från NRF 

• för att utveckla samverkan med RPO och andra RSG 

• för att lyfta upp kunskapsstyrningsfrågan till strategisk nivå i regionerna



Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor

• RCC och NPO Cancersjukdomar
• Vilande värdskapet – kompletterande frågor har inlämnats från majoritets- och 

oppositionsråd i norra sjukvårdsregionen

• Inväntar svar…..

• Uppdraget att samverka mellan stödfunktion för kunskapsstyrning och RCC i samverkan 

pågår

• God och nära vård i glesbygd
• Delprojekten pågår

• Besök hos socialdepartementet 10 december
• Ansökan om förskjutning av medel p g a pausat arbete (pandemi)

• Fas 2 – ansökan 

• Politikernas vilja och roll i arbetet är viktigt

• Webbinarium 24 februari 



Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor

• Sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd 
• Uppstart med presidium planeras

• Uppdragen från nationell nivå tenderar att öka…

• Pollenfällor
• Beslut om nationellt ansvar

• Sjukvårdsregion Mellansverige och NRF
• Gemensamt möte 17-18 februari i Umeå

• Pandemin
• Fysiska möten har börjat hållas, 

• …men….

• Kansliet
• Hemsida

• Personalförändring



Visare Norr
&

Folke Lithner



Visare Norr

• 2,2 m kr per år

• Redovisning av tilldelningsbeslut

• Hög kvalitet på ansökningar 

• FUI-rådet  helt eniga att godkänna beredningsgruppens förslag

Folke Lithners fond

• Diabetesforskning 100 000:- per år

• Extra medel för porfyriforskning, 50 000:- per år utlyses från 2022



Uppföljning av 3.1 §§ 8 och 9 i Avtal om regionvård år 2020

samt 

information om utveckling vid läns- länsdelssjukhusen

Källor: SKR: Kostnad per DRG vikt 1.0 (avser innerfall och DRG-poäng enligt klinikvårdstillfällen), somatisk vård 

NUS: Fakturerade kostnader – KPP, efterkalkylerade värden



Uppföljningen enligt ersättningsmodellen avser åren 2021-2023

Ersättningsmodellen gäller från och med år 2021 och omfattar även år 2022-2023. 

Uppföljningen av avtalet enligt §§ 8 och 9  i avsnitt 3.1 i regionavtalet för år 2021 
omfattar dock åren 2020 till 2022 (enligt § 10). Utfallet av uppföljning för åren 
2020-2022 utgör ett underlag för att reglera ekonomiskt över-/underskott. 
Reglering mellan parterna sker under år 2023. 

202220212020

202320222021



§ 9 En jämförelse mellan NUS kostnader för regionvård (mätt som efterkalkylerat KPP), och 
den faktiska ersättningen (det som fakturerats) (fakturerat-KPP), 2018-2020



§ 9 En jämförelse mellan NUS ersättning (det som fakturerats) och faktisk kostnad för 
sjukvårdsregional vård (mätt som efterkalkylerat KPP) (Fakturerat - KPP), per region år 
2018 – 2020



§ 8 Måttet kostnad per DRG 1.0

Kostnaden (KPP) i kronor

=  Kronor per DRG 1.0.

Antal DRG-poäng



§ 8 Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 sluten- och öppenvård vid 
NUS, jämfört med genomsnittet för övriga universitetssjukhus (exkl. NUS 
och Karolinska)

59 182
60 850

67 106

57 091
59 637

66 345

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2018 2019 2020

K
R

/D
R

G
 1

.0
Kostnad i kr per DRG vikt 1,0 år Innerfall, öppen och sluten vård 

NUS Alla sjukhus exkl Karolinska och NUS



§ 8 Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0 för samtliga universitetssjukhus
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Förändringar i DRG-poäng och kostnader 2020 jämfört med 2019, innerfall
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Vårdnyttjande hos NUS i öppen och sluten vård, inner- och ytterfall

RJH+RVN+RN nyttjar år 2020:

- 9 procent av vården mätt som antal vårdtillfällen/besök

- 23 procent av DRG-poängen

- 22 procent av kostnaden



Jämförelse mellan NUS och övriga av de mest förekommande DRGna, 70 
procent (övriga – universitetssjukhusen exkl. NUS och Karolinska)

KPP-databasens, innerfall, utfall 2020 är det som används för jämförelsen

Sluten vård

NUS KPP kostnad är 37,5 mnkr högre än övrigas (11,8 mnkr 2019, 7,2 mnkr 2018)

NUS KPP kostnad är 75 mnkr högre jämfört med NUS prislista för 2020 

Öppen vård (exkl Z70O och X14O – då det endast avser NUS och Skånes data)

NUS kostnad är 4,9 mnkr lägre än övrigas (10,5 mnkr lägre 2019)

NUS kostnad är 2,8 mnkr lägre än NUS prislista för 2020



Kostnaden för att producera DRG-vikten 1,0  läns- och länsdelssjukhus*
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Förändringar i DRG-poäng och kostnader 2020 jämfört med 2019, innerfall*
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Sammanfattning 2020

84 mnkr

KPPFakturerat av NUS



KR 2020 KR/DRG DRG-poäng 2020

+ 1,1% (2,1 % , 3,7%)

NUS jämfört med

övriga

universitetssjukhus
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Avtal om sjukvårdsregional vård
-

Regionavtal 2022 inkl prislistor bilaga 1-5



Viktlista och priser 2022

DRG-viktlistor för 2022. Samma som för år 2021 som baseras på år 2019

• Innebär att justering enligt § 7 ej tillämpas för 2022

LPIK exkl läkemedel enligt prognos 30/9 2021 för år 2022 – 2,7 %

DRG-priser 2022

• NUS, bilaga 1 64 214 kr/DRG (endast innerfall)

• Läns- och länsdelssjukhus, bilaga 3 73 481 kr/DRG (inkl ytterfall)



Justering av text i ersättningsmodell§§ 4 - 5

§ 4.

”Den fasta delen uppgår i utgångsläget till 50 procent av NUS sammanlagda 
intäkter KPP-kostnad för den DRG – prissatta vård som RVN, RJH och RN köper 
vid NUS…..”

§ 5.

”Den rörliga delen uppgår i utgångsläget till 50 procent av NUS sammanlagda 
intäkter KPP-kostnad för den DRG – prissatta vård som RVN, RJH och RN köper 
vid NUS…..”



Förslag förändring i NUS prislista

Vårdtjänst vid cancergenetiska mottagningen avser presymptomatisk utredning, som omfattar 
presymtomatisk testning vid en redan konstaterat sjukdomsassocierad genetisk variant 
(mutation) i en släkt. Familjegenetiska utredningens pris kvarstår (19 639 kr) . Detta är ett 
komplement av en vårdtjänst som inte är lika omfattande som den familjegenetiska, det vill 
säga har ett lägre pris ( 7 456 kr).

Habiliteringscentrum har sett över sina tjänster och priser inför 2022 enligt nedan.



Förslag NUS prislista, ME-mottagningen

Remiss, intern, extern eller egen vårdbegäran

Bedömning och Utredning
Innefattar 

Remissbedömning
2 gemensamma besök team och patient 1 i 

uppstart och 1 vid avslut
1 läkarbesök

1 psykologbesök
1 sjuksköterskebesök
1 fysioterapeutbesök

1 arbetsterapeutbesök
1 socionombesök

Det uppdrag som kommer bedrivas av ME-mottagningen vid NUS 
omfattar basal utredning, diagnossättning och framtagande av 
individuellt anpassade. Som nyuppstartad verksamhet utgår rutiner och 
arbetssätt mm utifrån traditionell interdiciplinär utredning. Ambitionen 
är att framöver utgå från mer digitala flöden som i dagsläget inte är 
upparbetade. Test och utvärdering av vårdflöde kommer att göras 
löpande. Då verksamheten ännu inte kommit igång så har 
prisberäkningar gjorts utifrån den planerade verksamheten den 
närmaste tiden framöver. Översyner av prissättning kommer att göras i 
takt med utvecklingen av verksamheten.
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tar ställning till lämplig 
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Förslag förändring i NUS prislista

Justerade vårdtjänster/priser vid Beteendemedicin.  Från två till tre 
tjänster. Vissa delar digitalt, vilket har lett till lägre priser



Övrigt

Uppdaterad priser för PET/CT – aktuella tjänster enlig bifogad lista.

KPP – 2,7 procent ej med faktiskt utfall 2020

Helikopterpriser; RJH 75 tkr/h, RV 98,5 tkr/h och RN 121,4 tkr/flygtimme

Priser för neoteamet och flygläkarjouren kommer senare



Övrigt
Förslag till särdebiteringar läkemedel – Quariziba och Onpattro

Det är två nya läkemedel som uppfyller kriterierna för särdebitering; Inte i KPP-kostnaden för 
år 2019. Beslutade av ARIL. Har en väsentlig merkostnad. 

Läkemedel Quarziba. Avsett för behandling av neuroblastom (en form av barncancer). Ca ett 
barn per år, enl skattning, kan komma att behöva behandlingen i den norra sjukvårdsregionen.  
Kostnaden per patient är 1,15 mnkr. 

Läkemedel Onpattro, avser behandling av ärftlig transtyretiamyloidos den s k Skelleftåsjukan. 
Det skattas att det finns 16 patienter i norra sjukvårdsregionen där fördelningen per län är 7 
RN,  7 RV, 1 RVN och 1 RJH. Varje patient kostar 3 mnkr att behandla (RN behandlar sina egna 
patienter). 

Länk till informationsfilm om ersättningsmodellen finns nu på NRF:s hemsida; 
www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-sjukvard/avtal-och-priser/avtal-om-

regionsjukvard/Informationsfilm_om_ersättningsmodellen

Hyperlänk: Film Norra Avtal uppdat okt 21 textad - YouTube

http://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-sjukvard/avtal-och-priser/avtal-om-regionsjukvard/Informationsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=cqgzYVGTnzk
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Samverkansavtal

Ett övergripande dokument som beskriver sjukvårdsregional 

samverkan bl a Avtal om regionvård.

Belopp justerade med LPIK exkl läkemedel 2,7 procent

Kansliresursen framgår från och med år 2022



Samverkansavtal NRF – Karolinska 2022-2024



Avtal om sjukvård utanför sjukvårdsregionen

Karolinska universitetssjukhuset

Nytt avtal inklusive ekonomibilaga för åren 2022-2024

- Priserna i prislistan räknas upp med LPIK exkl. läkemedel 2,7%
- Nuvarande rabatter kvarstår, prisreduktion av den samlade vården 
som motsvarar 5% upp till 93Mkr och för volymer därutöver utgår 
en prisreduktion på 15%. 


