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RS/450/2019
Finansiering av Norra sjukvårdsregionförbundet 2020
Ärendebeskrivning
Vid Norra sjukvårdsregionförbundets, NRF, möte 2019-05-22, § 44 godkändes ett
förslag till preliminär budgetram för 2020. Det underlaget är nu översänt till
medlemsregionerna.
Vid NRFs möte 2019-03-28 § 17, behandlades finansiering av norra
sjukvårdsregionens representanter i den nationella delen av systemet för
kunskapsstyrning. Den sammanlagda kostnaden från år 2019 beräknades uppgå till
maximalt 4 879 tkr. Region Jämtland Härjedalens andel av detta är 707 tkr.
Förslaget till finansiering har beretts av den sjukvårdsregionala beredningsgruppen
samt av regiondirektörerna. NRFs formella beslut i detta ärende blev ”att uppdrag
till förbundsdirektören att upprätta finansieringsförbindelser med
medlemsregionerna.”

Den preliminära budgeten har justerats med LPIK exkl. läkemedel för de
kommande åren. Utöver det förväntas ökade resursbehov inom området
kunskapsstyrning. Systemet för kunskapsstyrning är under utveckling och den
samlade kostnadsbilden är därmed också under beredning. NRF informerar om
att under planeringsperioden finns sannolikt behov av ytterligare ekonomiska
resurser hos NRF:s kansli, i utvecklingsarbetet, som inte ryms inom
budgetramen. Det föreslås därför att vissa aktiviteter kan finansieras med stöd
med stöd av det balanserade egna kapitalet hos NRF för år 2020 (ca 200 tkr).
De finansiella delarna enligt NRFs preliminära budget för 2020 innebär
följande för Region Jämtland Härjedalen
Anslagspost enl NRF NRF totalt RJHs andel
Kommentar
Bidrag från medlemmar

5 515 tkr

801 tkr

Finns i HSNs ram

15 000 tkr

2 180 tkr

Finns i HSNs ram

Visare Norr forskningsanslag

2 400 tkr

349 tkr

Finns i HSNs ram

RDAL/RDAS och apotekare

1 200 tkr

175 tkr

Finns i HSNs ram

Kunskapsstyrning

7 800 tkr

1 133 tkr

RCC finansiering

Nytt fr o m 2019
ej i HSNs ram ska finansieras
av nationella statsbidrag

Tjänsteskrivelse

SUMMA

31 915 tkr

4 638 tkr

Kunskapsstyrningens kostnader som redovisas i detta sammanhang bör beaktas i
regionens budget för 2020 utifrån att detta är en långsiktig kostnad som bör
finansieras långsiktigt istället för att år för år förlita sig på att några av de nationella
satsningarnas medel kan användas som finansiering.

Regiondirektörens förslag
1. Norra sjukvårdsregionförbundets preliminära budget för 2020 för
godkänns.

2. Långsiktig finansiering av kostnader för kunskapsstyrning ska bedömas i
anslutning till beredning av Regionplan med budget för 2020-2022

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
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