Bilaga 1. Årsredovisning 2018

Uppföljning/prognos för Förbundsdirektionens verksamhetsmål och
aktiviteter för år 2018
Nedan presenteras en uppföljning av respektive aktivitet som är ett underlag till
Förbundsdirektionens mål/mått. Respektive aktivitet har markerats med en färg utifrån
måluppfyllelsen per 2018-12-31 år 2018.
• De aktiviteter som är uppfyllda markeras som gröna.
• Aktiviteter som inte är uppfyllda i dagsläget men bedöms följa plan under perioden
markeras med orange.
• Aktiviteter som inte är uppfyllda/klara markeras med rött.

Förbundets verksamhetsmål för år 2018 enligt verksamhetsplan 2018-2020
NRF ska tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning
och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. (Förbundets ändamål och
huvuduppgifter framgår mer i detalj i Förbundsordningen § 3). De gemensamma intressena
tillvaratas bl.a. genom att NRF planerar årliga aktiviteter för aktuella områden. 100 procent av
de planerade och prioriterade aktiviteterna inom uppgiftsområdena ska genomföras enligt
fastställd verksamhetsplan.
Mått
Andel genomförda prioriterade aktiviteter av de som framgår nedan. (7 prioriterade
aktiviteter/genomförda aktiviteter).
Utfall: I stort sett följer aktiviteterna planen. Ett undantag är aktivitet 7e (98 procent).
Aktivitet 1, som avser tecknande av samverkansavtal, har inte slutförts fullt ut p.g.a. förlängd
process kring Karolinskas samverkansavtal. Även när det gäller aktivitet 3 har det visat sig att
arbetet kring att utreda chefssamrådens/de regionala programområdenas framtida
utformning/uppdrag, kommer att ta tid.
Prioriterade utvecklingsaktiviteter
Aktivitet 1: Upprätta ett nytt regionavtal för år 2019 under år 2018. Arbetet med att utforma
nya avtal med Karolinska och Akademiska universitetssjukhuset från år 2019 påbörjas år
2018.
Utfall: Norrlandstingens avtal med Akademiska sjukhuset gäller för perioden 2016 - 2018
med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Ingen av parterna har önskat säga upp avtalet.
Det förlängs därför med automatik till att gälla till och med 2019-12-31. NRF:s
beredningsgrupp har träffat företrädare från Akademiska och påbörjat diskussionerna kring
den kommande revideringen av avtalet.
Samarbetsavtalet mellan NRF och Karolinska universitetssjukhuset gällde till och med 201812-31. NRF:s kansli och representanter från Karolinska universitetssjukhuset hade därför
arbetat fram ett förslag samarbetsavtal som gäller från och med 2019 - 2021.
Förbundsdirektionen godkände förslaget 2018-12-05 § 103 samt uppdrog till
förbundsdirektören att underteckna densamma. Samverkansnämnden Stockholm- Gotland
beslutade den 10 december 2018 om utomlänsprislistan för år 2019. DRG-priset för
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Karolinska universitetssjukhuset är beslutat till 65 476 kr från 2019-01-01. Priset ökar med 23
procent jämfört med föregående år. Norra sjukvårdsregionens vårdnyttjande hos Karolinska
ersätts till viss del via DRG-pris och i övrigt via självkostnaden, kostnad per patient (KPP).
Tjänstepersoner vid Karolinska Universitetssjukhuset har haft en dialog med NRF:s kansli
med anledning av den nya prislistan. Bägge parter anser att det krävs ytterligare tid för att
bereda bl.a. ekonomibilagan i NRF:s samverkansavtal. Anledningen till förlängd process är
att information inte presenterats för NRF om de pris- och kostnadsökningar som ligger till
grund för Samverkansnämndens nya prislista. Det saknas därmed en analys av
kostnadseffekten för NRF:s medlemmar för år 2019. Med anledning av att
Förbundsdirektionen redan beslutat att godkänna samverkansavtalet inklusive
ekonomibilagan, beslutade Förbundsdirektionens ordförande 2018-12-18 om att
förbundsdirektören inte undertecknar nuvarande förslag till samverkansavtal med Karolinska
universitetssjukhuset, samt att förbundsdirektören får i uppdrag att presentera ett nytt förslag
till samverkansavtal vid mötet den 27 - 28 mars 2019. Under beredningsperioden gäller det
gamla avtalet till dess att eventuellt nytt avtal är beslutat.
FD beslutade även om avtal om regionvård 2019 i den norra sjukvårdsregionen vid mötet
2018-12-05 § 96.
Aktivitet 2: I takt med uppbyggnaden av den nationella delen skapa motsvarande struktur med
bland annat sjukvårdsregionala programområden i sjukvårdsregionen. Arbetet redovisas
löpande vid Förbundsdirektionens möten.
Utfall: En lägesrapport har föredragits vid Förbundsdirektionens möten under våren den 22
mars under § 24, den 15 - 16 maj § 53, den 19 september § 84 och den 5 dec § 117. Den
aktuella utvecklingen inom området beskrivs även under avsnittet Kunskapsstyrning.

Aktivitet 3: Utreda vilken roll, uppdrag och sammansättning som nuvarande chefssamråd ska
ha i den kommande sjukvårdsregionala strukturen för kunskapsstyrning. Inom de områden där
sjukvårdsregionala programområden etablerats kommer parallellt uppdraget till motsvarande
chefssamråd att revideras.
Utfall: Arbetet har påbörjats och är en process som kommer att pågå under en längre tid. För
att undvika dubbla strukturer är planen att dagens chefssamråd behåller samma uppdrag som
tidigare. De chefssamråd som finns omstruktureras sedan efter hand till så kallade regionala
programområden (RPO). De får justerade/nya uppdrag enligt den nya
kunskapsstyrningsorganisationen. I dagsläget har inget RPO bildats.

Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i sjukvårdsregionen är att:
Genom det sjukvårdsregionala folkhälsopolitiska programmet ska Förbundsdirektionen ges en
tydligare roll som gemensam samarbetsplattform för att ge folkhälsoarbetet mer samordning
och tydligare gemensamt innehåll. En uppföljning av utvecklingen ska ske 2018 och redovisas
till Förbundsdirektionen.
Aktivitet 4: En uppföljning ska presenteras senast december månad 2018 enligt ovan.
Utfall: En uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet presenterades den 15-16 maj §
44.
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Regionförbundets uppdrag innebär upprättande och uppföljning av olika avtal men också att
bidra till en förbättrad och ökad samverkan inom hälso- och sjukvård. Det senare arbetet
bedrivs i olika former bland annat som att antal projekt. Samverkansprojekt mellan olika
huvudmän kräver en hög grad av systematik och tydlighet för att bli effektiva.
Aktivitet 5: Samtliga projekt som påbörjas ska följa NRF:s projektanvisningar.
Utfall: Samtliga projekt som varit aktiva via NRF har sammanställts och följts via en
”projektportfölj”. Syftet är att projektportföljen ska bidra till ökad transparens och effektivitet
genom en samlad bild (beslut i BG 2017-09-12 § 215). Förbundsdirektören redovisar
projektportföljens utveckling för beredningsgruppen samt att den även redovisades för
förbundsdirektionen i september (§ 85). Förbundets kansli har konstaterat att samtliga
regioner/landsting har inarbetade rutiner kring sina respektive projektmodeller. De uppdrag
projekt/uppdrag som startats använder sig av någon av regionernas/landstingets
projektmodeller. I de flesta fall används Projektils modell/mallar mm.
Aktivitet 6: Förbundsdirektionen kommer att diskutera de fortsatta formerna för och
omfattningen av sjukvårdsregionalt samarbete på samtliga möten under 2018.
Utfall: Frågan har diskuterats i någon form vid Förbundsdirektionens möten som ägt rum, den
22 mars § 9 och den 15 - 16 maj § 37, § 84 den 19 september samt den 5 dec § 117. Vid
mötet i maj beslutade Förbundsdirektionen om en gemensam målbild för samverkan i den
norra sjukvårdsregionen.

Aktivitet 7. Årligen prioriterade aktiviteter
Årligen i maj följa upp ingångna avtal med samtliga universitetssjukhus
Aktivitet 7a: Presentera uppföljning avseende volym och kostnader för samtliga
universitetssjukhus.
Utfall: Vid Förbundsdirektionen den 2018-05-15/16 § 34 presenterades en uppföljning
avseende volym och kostnader för de universitetssjukhus där den norra sjukvårdsregionen har
avtal om vårdnyttjande.
Utveckla regionalt cancercentrum, RCC enligt angivna kriterier.
Aktivitet 7b: Verksamhetsplanen för RCC Norr innehåller mål och mått för RCC Norr
Utfall: Verksamhetsplan för 2018 fastställdes av Förbundsdirektionen 2017-12-08 § 98.
Verksamhetsplanen innehåller mål/uppdrag, uppföljningsindikatorer, aktiviteter utifrån målen
samt en beskrivning av när/var uppföljningen ska ske. Verksamhetsplanen för år 2019
presenterades vid Förbundsdirektionen i december 2018-12-05 § 100.
Stöd och uppföljning till chefssamråden i enlighet med framtagna riktlinjer.
Aktivitet 7c: Chefssamråden ska årligen lämna en redovisning över det arbete som bedrivits
under året.
Utfall: Chefsamråden har redovisat sitt regionala planeringsuppdrag för 2017. En
sammanfattning samt en kommentar till anpassningen till det nya systemet för
kunskapsstyrning föredrogs vid Förbundsdirektionen 2018-05-15/16 § 41.
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Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata regionens intressen vad gäller
rikssjukvård.
Aktivitet 7d: Regionens företrädare ska till Förbundsdirektionen lämna en muntlig rapport
från arbetet i rikssjukvårdsnämnden. Rikssjukvårdsnämndens protokoll ska bifogas
Förbundsdirektionens protokoll.
Utfall: Muntlig och skriftlig rapportering har lämnats vid Förbundsdirektionens möten
som ägt rum år 2018. Rikssjukvårdsnämnden hade sitt sista möte 2018-04-18. Den nya
nämnden för nationell högspecialiserad vård sammanträdde första gången i augusti.
Genom regionens representant i det nationella screeningrådet tillvarata regionens intressen
vad gäller nationell screening.
Aktivitet 7e: Regionens representant i screeningrådet ska lämna muntlig rapport vid
Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant
dokumentation från screeningrådet ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll
Utfall: Muntlig rapportering har skett vid tre av fyra möten. Rapporteringen utgick vid mötet
2018-05-16 eftersom ingen av representanterna var närvarande.
Genom regionens representanter återrapportera information samt tillvarata regionens intressen
vad gäller den nationella Huvudmannagruppen.
Aktivitet 7f: Regionens representant i huvudmannagruppen ska lämna en muntlig rapport vid
Förbundsdirektionens möten, då ny information finns sedan senaste rapporteringen. Relevant
dokumentation ska bifogas Förbundsdirektionens protokoll.
Utfall: Rapportering har skett vid Förbundsdirektionens möten år 2018.

