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VERKSAMHETSPLAN 2011-2013
Utgångspunkter och inriktning
Regionförbundets verksamhetsplan för 2010, som godkändes vid förbundsdirektionen 200909-16, avsåg i huvudsak verksamheten under år 2010, eftersom bildandet av regionkommuner kunde bli aktuell redan under 2011. För verksamheten under mandatperioden 2011 2014 kommer frågan om bildande av regionkommuner också att ha betydelse. Regeringen
har beslutat att hänvisa frågan om bildande av nya regionkommuner till den s k Översynsutredningen som ska vara klar 2012.
Förbundsdirektionen har för sin del vid sitt möte 2010-03-02 fattat beslut om att
•

Nuvarande samverkan genom Norrlandstingens regionförbund fortsätter och utvecklas

Revisorernas synpunkter i granskningsrapport
Revisorerna har i en granskningsrapport 2010-03-16 över regionförbundets verksamhet 2009
framfört att återrapporteringen av övriga uppdrag kan bli bättre. Upplysningarna i årsredovisningen om redovisningsprinciperna bör göras mera informativ.
Framförda synpunkter ska beaktas i kommande uppföljningar av förbundsdirektionen och i
årsredovisningen.
Inriktning av verksamhetsplanen 2011-2013
Verksamhetsplanen för 2011-2013 föreslås ha följande inriktning.
Övergripande
Norrlandstingens regionförbunds roll som samarbetsarena för hälso- och sjukvårdsfrågor i
Norra sjukvårdsregionen ska värnas oberoende av de diskussioner angående regionkommunindelningar som kommer att ske under planperioden.
1.1 Regionsjukvård
Syftet med regionförbundets verksamhet 2011-2013 med beställning, planering, avtal och
uppföljning av region- och rikssjukvård är att
• Årligen avtala om regionsjukvård för NUS och övrig regional hälso- och sjukvård samt
under 2011 och 2012 avtala om högspecialiserad vård vid andra universitetssjukhus i
landet
• Uppföljning 2012 av NUS kostnader och jämförelser med övriga universitetssjukhus för
ev justeringar inför kommande avtalsperiod 2013- enligt beslutat ersättningssystem
• Under 2011 ta ställning till de regionala chefssamrådens planeringsunderlag med bl a
arbets- och ansvarfördelning, vårdprocesser, utbildning och forskning
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•
•
•

Fortsatt utveckling av metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete
med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet för god vård med avrapportering till
förbundsdirektionen under 2011
Under hela planperioden följa upp region- och rikssjukvård enligt träffade och kommande avtal med remitteringsströmmar och trender
Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata regionens intressen vad
gäller rikssjukvård

1.2 Utbildning och forskning
Syftet med regionförbundets arbete som gäller utbildning och forskning är att
• Under varje år följa arbetet för genomförande av utökad och regionaliserad läkarutbildning
• Påbörja ett arbete med ökad samordning av kompetensförsörjningen i regionen, t ex AT
och ST samt specialistutbildning av sjuksköterskor
• Årligen genom Visare Norr-anslaget stimulera till forskning i samverkan i norra sjukvårdsregionen
• Under åren 2011-2013 genomföra och följa upp den under 2010/2011 beslutade samverkan kring den kliniska behandlingsforskningen
• Årligen tillsammans med universiteten i regionen, Umeå universitet, Luleå tekniska
universitet och Mittuniversitetet, följa upp träffat avtal om verksamhetsförlagd utbildning/praktik och underlag om behov av grund- och specialistutbildningar inom vården
för regionens universitetsutbildningar
1.3 Folkhälsa
Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att
• Under 2011 ta fram ett nytt regionalt handlingsprogram för folkhälsa, där etableringen av Regionalt Cancercentrum skall beaktas.
• Förbundsdirektionen ska ges en tydligare roll som gemensam samarbetsplattform i
syfte att ge folkhälsoarbetet mer samordning i regionen och tydligare gemensamt innehåll.
1.4 Övrigt
Syftet med regionförbundets samverkan i övriga frågor är att möjliggöra en kvalitativ och
kostnadseffektiv verksamhet med tillräcklig volym genom att
• Under planeringsperioden följa upp under 2010 beslutad regional läkemedelssamordning
• Under planeringsperioden medverka i regional samverkan kring nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen
• Samordna ansökningar om statsbidrag och utveckla regionalt cancercentrum, RCC,
under 2011 0ch 2012
• Under 2011 analysera möjligheter och behov av gränsöverskridande samverkan inom
primärvården, följa hälso/vårdvalsarbetets utveckling i regionen, och möjligheterna
till erfarenhetsutbyte kring utveckling av primärvård i glesbygd.
• Under planeringsperioden hantera resultatet av den utredning som 2010 startat
gemensamt i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten kring förutsättningar för att bilda en gemensam folktandvårdsorganisation.
• Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under 2011-2013.
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