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Arbetsutskott

Paragrafer 58 - 81

PROTOKOLL
Datum

2020-09-17

Tid

08.15

Plats

Telefonmöte

Deltagare

Beslutande
Glenn Nordlund (S)
Ann-Marie Johansson (S)
Peter Olofsson (S)
Eva Hellstrand (C)
Kenneth Backgård (SJVP)

Tjänstepersoner
Anneli Granberg
Kent Ehliasson
Jens Boman
Hans Svensson §§ 62–81
Ingela Jönsson
Monika Johansson
Nina Fållbäck-Svensson
Annika Renström
Viktor Sjödin
Ej närvarande
Anna-Stina Normark
Anders Sylvan

Underskrifter med digital justering
Ordförande

Glenn Nordlund (S)

Justerare

Eva Hellstrand (C)

Sekreterare

Viktor Sjödin
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§ 58 Val av justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet Eva Hellstrand.

§ 59 Fastställande av föredragningslista
Arbetsutskottets beslutar
att fastställa föredragningslistan.

§ 60 Revisorernas budgetäskande för år 2020 (Dnr 066/20)
Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2021, bilaga 60. Revisorerna
äskar att revisionsanslaget för år 2021 räknas upp med löne- och prisindex jämfört med
den budget som erhölls för år 2020.
Yrkanden
Kenneth Backgård (SJVP) yrkar att det inte görs någon uppräkning av anslaget för 2021
till revisorerna.
Ann-Marie Johansson (S) yrkar att överlämna ärendet till förbundsdirektionen och att
ärendet diskuteras på gruppmötet den 6 oktober.
Ordförande konstaterar att det föreligger olika förslag i frågan och finner att ärendet
överlämnas till förbundsdirektionen för ställningstagande.
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.

§ 61 Revisionsplan med riskanalys för år 2020 (dnr. 051/20)
Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2020, vilken framgår i sin
helhet av bilagan 61.
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 62 Svar på skrivelse från revisorerna, delårsrapport 2019 (Dnr 118/19)
Delårsrapporten 2019 godkändes vid Förbundsdirektionen 2019-12-04 § 101.
Revisorerna lämnade även en skrivelse (bilaga 62a) till förbundet. NRF har dock inte

Comfact Signature Referensnummer: 942347

Norra sjukvårdsregionförbundet
Arbetsutskottet

2020-09-17
FÖRSLAGSPROTOKOLL

återkopplat kring dessa synpunkter ännu. Bifogat finns nu ett förslag till svar från
Förbundsdirektionen till revisorerna (bilaga 62b).
Arbetsutskottet förslår till Förbundsdirektionen
att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna,
samt
att uppdra till förbundsdirektören att översända svar till revisorerna enligt bilagt förslag,
samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 63 Delårsrapport per 31 augusti 2020 (Dnr 61/20)
En delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 augusti 2020 håller på att tas fram.
Något underlag föreligger inte vid dagens möte. Delårsrapporten ska presenteras vid
Förbundsdirektionens sammanträde 2018-10-06.
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 64 Svar från Nationella vårdkompetensrådet (Dnr 40/20)
NRF har tidigare bjudit in till en workshop om kompetensförsörjning i norra Sverige. De
som bjöds in var bland annat: arbetsutskott, sjukvårdsregionala ledningssamrådet, FUIrådet och universitetsledningarna.
Diskussionerna vid workshopen ledde bland annat till ett beslut om att uppvakta
nationella aktörer för påverkan och undanröjande av några av de hinder för utveckling
som man identifierat. Något som framhölls var till exempel en ökad samverkan mellan
lärosätena och avsättning av medel direkt till regionerna när det gäller
verksamhetsförlagd utbildning för specialistsjuksköterskor.
En skrivelse har lämnats från Förbundsdirektionen till det Nationella vårdkompetensrådet
(bilaga 64a). Ett svar har inkommit till förbundet (Bilaga 64b).
Arbetsutskottet förslår till Förbundsdirektionen
att notera informationen.

§ 65 Rapport – Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna (Dnr.
054/20)
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Trafikverket har gjort en översyn över de svenska beredskapsflygplatserna som bifogas
för kännedom (bilaga 65).
Bedömningen i rapporten från Trafikverket är att dagens system inte tillräckligt
ändamålsenligt och funktionellt. Därmed är det inte heller ett effektivt system.
Trafikverket bedömer vidare att det blir svårt att säkerställa infrastrukturen för
samhällsviktigt flyg dygnet runt, om inte staten kan bekosta en större del av systemet än
idag. Samhällsviktigt flyg är en angelägenhet för alla och centralt för människors hälsa,
liv och säkerhet.
Helge Brännström kommer föredra rapporten på kommande förbundsdirektion.
Arbetsutskottets beslutar
att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 66 Sjuktransporter i den norra sjukvårdsregionen 2019 (dnr 056/20)
Sjuktransportgruppen har tagit fram en årlig statistiksammanställning för respektive
resurs för mark och luftburen ambulanssjukvård. Rapporten bifogas för kännedom (bilaga
66).
Arbetsutskottet förslår till Förbundsdirektionen
att notera informationen

§ 67 Förteckning över förbundsdirektionens utskott, beredningar och
samarbetsgrupper (Dnr 61/20)
Ett förslag till samlingsdokumentet av FD:s utskott och beredningar bifogas handlingarna
(bilaga 67). Frågan har beretts av beredningsgruppen.
Arbetsutskottet förslår till Förbundsdirektionen
att notera informationen

§ 68 RSG Läkemedel
Vid beredningsgruppens möte den 4 september deltar Anders Bergström och informerade
om RSG läkemedels olika arbetsområden bilaga 68a och b.
Anders Bergström kommer att ge motsvarande information på kommande
förbundsdirektion.
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Arbetsutskottet förslår till Förbundsdirektionen
att notera informationen.

§ 69

Anmälan av protokoll från FUI-rådet

FUI-rådet senaste protokoll bifogas för kännedom, bilaga 69
Arbetsutskottet förslår till Förbundsdirektionen
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 70

Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Lämnas en rapport från regionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad vård.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 71

Rapport från Nationella huvudmannagruppen

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens
arbete.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 72

Rapport från Skandionklinikens direktion

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter i
direktionen för Skandionkliniken.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 73

Rapport från Nationella screeningrådet

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representant om
screeningrådets arbete.
Arbetsutskottet beslutade
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att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 74

Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionens representanter
för Svenskt Ambulansflyg AB.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna rapporten till Förbundsdirektionen.

§ 75

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden anmäldes vid mötet.

§ 76

Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 77

Uppföljning av givna uppdrag

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens
sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade
att överlämna ärendet till Förbundsdirektionen.

§ 78

Informationer

§ 79

Delegationsärenden till förbundsdirektionen

Attestregler, Norra sjukvårdsregionförbundet (Dnr. 060/20)
Enligt förbundets delegationsordning utser förbundsdirektören nya attestanter och anmäler
att Viktor Sjödin, förbundssekreterare fr om 2020-08-17 har attestbehörighet för NRF samt
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att Maria Marklund utgår som attestant. Attestordningen är med anledning av detta reviderad
och framgår av bilaga 79a
Nominering till styrelsen för Svenskt ambulansflyg (Dnr 041/20)
Förbundsdirektionen gav arbetsutskottet delegation på att nominera ledamöter och ersättare
till Svenskt ambulansflyg. Vid arbetsutskottet sammanträde den 9 juni beslutades enligt
bilaga 79b.
Arbetsutskottet föreslog Förbundsdirektionen besluta
att lägga delegationsärendena till handlingarna

§ 80

Nästkommande Förbundsdirektion

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Umeå den 6 - 7 oktober 2020, lunch till lunch,
sammanträdet hålls digitalt. Se bilaga 80 för preliminärt program.
Arbetsutskottet beslutade
att godkänna planeringen.

§ 81

Nästkommande arbetsutskott

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2020-11-12.
Arbetsutskottet beslutade
att godkänna planeringen.

Comfact Signature Referensnummer: 942347

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn
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Titel, Organisation
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Namn

Eva Hellstrand

Titel, Organisation

Justerare , Region Jämtland Härjedalen

Datum & Tid

2020-09-17 14:27:45 +02:00

Identifikationstyp

E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
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Namn

Viktor Sjödin

Titel, Organisation
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Datum & Tid

2020-09-17 16:31:07 +02:00

Identifikationstyp

E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
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