ÄRENDE TILL

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen

2021-06-10

Sida 1 (2)

Revisorernas granskning av norra
sjukvårdsregionförbundets
årsredovisning 2020
Dnr 00446-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2020. Revisorerna tillstyrker
att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Ärendet
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett samverkansorgan för de fyra
regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region
Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds
av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och
forskning. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum, RCC
Norr. För revision av förbundet finns fyra revisorer, en från varje region.
Regionfullmäktige i respektive region beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen utifrån förbundets årsredovisning och revisorernas granskning.
För år 2020 redovisar förbundet ett nollresultat, vilket är 350 tkr bättre än
budgeterat utfall. Verksamhetsåret har präglats av pandemin. Under våren
ställdes flera möten och aktiviteter in. Användningen av digitala lösningar
blev en nödvändighet och nya arbetssätt har utvecklats som en följd av detta.
Förbundsdirektionen har hållit digitala möten vid tre av fyra sammanträden
under året. Trots omständigheterna har de flesta av aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2020 kunnat genomföras. Bygget av system för kunskapsstyrning har genomförts enligt plan. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har utarbetats och beslutats nationellt under året. Norra sjukvårdsregionförbundets roll i det arbetet är att vara stödjande utifrån behov. Arbetet
med kompetensförsörjningsfrågor, som initierades 2019, har fortsatt under
året och ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd är på väg att inrättas. Ett
fördjupat samarbete kring nivåstrukturering och nationell högspecialiserad
vård i sjukvårdsregionen har påbörjats. Under året har även den sjukvårds-
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regionala ersättningsmodellen i Avtal om regionvård setts över och reviderats.
År 2020 har statliga bidrag påverkat förbundets omsättning väsentligt. Förbundet tilldelades statliga medel inom två områden; God och nära vård i ett
glesbygdsperspektiv och Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.
Utbetalt belopp för nära vård i glesbygd var 12 mnkr för 2020. Huvudparten
av dessa medel har fördelats lika mellan regionerna i norra sjukvårdsregionen. Regeringen har även tilldelat förbundet 10 mnkr 2020 för att stödja arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom kunskapsstyrningsområdet.
Revisorernas bedömning
Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2020 har inte gett
anledning till någon anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att regionförbundets årsredovisning 2020 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Årsredovisning 2020 Norra sjukvårdsregionförbundet
Revisionsberättelse för år 2020 Norra sjukvårdsregionförbundet
Revisionsrapport Norra sjukvårdsregionförbundet årsbokslut
Grundläggande granskning år 2020
Granskning av bokslutet per augusti 2020
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ekonomidirektör
HR-direktör
IT/MT-direktör
Divisionschefer Länssjukvård 1 och 2
Divisionschef Funktion
Divisionschef Nära
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