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Regional samverkansgrupp för neonatala
transportteamet
Beslut i Beredningsgruppen 2016-03-01
Beredningsgruppen beslutade 2016-03-01 att inrätta en samverkansgrupp för neonatala
transportteamet i Norra regionen, med representanter från Norrbottens läns landsting,
Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Västerbottens läns
landsting. I gruppen ingår två representanter från vardera landstinget/regionen, en
representant med medicinsk kompetens, samt en ytterligare med kompetens i
planerings- och/eller ekonomifrågor. Västerbottens läns landsting utser en
sammankallande. Protokoll ska föras vi dessa möten och justeras av annan jämte
ordförande.
Ansvarig för neonatala transportteamet är Västerbottens läns landsting (VLL). Ett
avtal om tjänsten är upprättat mellan VLL och landstingen i Norrbotten och
Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.
Samverkansgruppens uppdrag är att:

arbeta med gemensam utveckling av verksamhet och rutiner,

följa upp verksamheten utifrån överenskomna parametrar,

analysera avvikelser, samt att

förvalta neonatala transportteamets driftsavtal (Dnr VLL 1267:2-2016,
1267:4-2016, 1267:6-2016) med respektive landsting/region. Med förvaltning
avses här att se till att avtalet efterlevs och att vid behov föreslå förändringar i
avtalet.
En viktig del i uppdraget är att bli eniga om verksamhetens innehåll, omfattning och
ekonomi. Om, förutsättningarna i verksamheten förändras under verksamhetsåret ska
samarbetsgruppen vara överens om hantering av förändringens verksamhetsmässiga
och ekonomiska konsekvenser.
Arbetsordning
Okt-Dec år 0 (varje okt-dec inför nästkommande år)
Neonatala transportteamets verksamhetsföreträdare i Västerbottens läns landsting gör
ett förslag till budget för sin verksamhet. Vid samverkansgruppens möte kring budget
för nästkommande år redovisas verksamhet och ekonomiskt läge för innevarande år.
Budgetens bakomliggande verksamhetsinnehåll diskuteras och samarbetsgruppens
uppdrag är att uppnå enighet kring verksamhetens innehåll och ekonomi.

2 (2)

Jan-Dec år 1
Under året fakturerar Västerbottens läns landsting de fasta kostnaderna med hälften i
januari och hälften i juli och de rörliga kostnaderna månadsvis i efterskott utifrån
faktiskt antal uppdrag till respektive part. Samarbetsgruppen hålls informerad om
eventuella väsentliga avvikelser i verksamheten.
Februari-mars år 2 (varje februari-mars året efter verksamhetsåret)
När årsbokslutet är klart redovisas ekonomiskt utfall till samarbetsgruppen.
Slutreglering sker genom att differensen mellan totalt fakturerade kostnader och
verkliga nettokostnader (kostnader minskade med externa intäkter) fördelas mellan
parterna utifrån antalet uppdrag. Den ekonomiska modellen beskrivs i sin helhet i
driftavtalen om neonatal transport Dnr VLL 1267:2,4,6 - 2016 punkt 2.1.
Hösten år 2
En utvärdering av samarbetet och den ekonomiska fördelningsmodellen ska göras i
anslutning till att verksamhet och ekonomi för nästkommande avtalsperiod diskuteras.
Utifrån resultatet av utvärderingen rekommenderas om driftsavtalen ska förlängas,
förändras eller upphöra.
Samrådsgruppens uppdragsgivare och hantering vid oenighet
Samrådsgruppen arbetar på uppdrag av Norrlandstingens Regionförbund, NRF.
Protokollen från samrådsgruppens möten ska skickas för kännedom till NRFs kansli.
Om samarbetsgruppen inte kan bli eniga lyfts frågan till NRFs förbundsdirektör och
beredningsgrupp för avgörande.
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