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Arbetsutskottet PROTOKOLL  

 
         

 

  

 Arbetsutskott Paragrafer 1 - 14 

 

 

 PROTOKOLL 

 

 

Datum 

 

Tid 

 

Plats 

2022-02-02 

 

08.30  

 

Teamsmöte 

 

 

Deltagare Beslutande 

Glenn Nordlund (S) 

Ann-Marie Johansson (S) 

Peter Olofsson (S) 

Eva Hellstrand (C) 

Kenneth Backgård (SJVP) 

 

Ej närvarande 

 

 

Tjänstepersoner 

Anna-Stina Nordmark-Nilsson §§ 

8-14 

Anneli Granberg 

Tommy Svensson 

Magnus Hedström 

Anders Byström 

Lisbet Gibson 

Åsa Bellander 

Monika Johansson 

Nina Fållbäck-Svensson 

Viktor Sjödin 

 

Ej närvarande 

Jenny Eklund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter med digital justering 

 

Ordförande 

 

Justerare 

 

Sekreterare                    

 

Glenn Nordlund (S) 

 

Eva Hellstrand (C) 

 

Viktor Sjödin  
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§ 1 Val av justerare 
 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att till justerare utse Eva Hellstrand (C). 

 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att fastställa föredragningslistan.  

 

 

§ 3 Förteckning över förbundsdirektionens utskott, beredningar och 

samarbetsgrupper (dnr 011/22)  

 
Ett förslag till reviderad beskrivning av förbundsdirektionens utskott och beredningar 

bifogas handlingarna. Bilaga 3. 

 

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen  

 

att godkänna förteckningen. 

 

 

§ 4 Förbundsdirektions beslut – Förankring i regionerna (dnr 012/22) 
 

En fråga har väckts om hur beslut som fattas inom förbundet förankras i hemregionerna. På 

kommande förbundsdirektion förs gruppdiskussioner mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner.  

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att uppdra förbundsdirektören att förbereda grupparbeten till kommande förbundsdirektion.  

 

 

§ 5 HTA Norr - Överenskommelse mellan medlemmarna gällande 

samarbete och ekonomi (dnr 015/22)  
 

Överenskommelsen framgår i sin helhet i bilaga 5. Införande av HTA Norr drivs i 

projektform mellan juni 2021 och mars 2022 och är ett samarbete mellan 

medlemsregionerna. Projektets slutmål är att etablera en driftsform för en HTA-enhet med 

uppdrag inom hela norra sjukvårdsregionen som organisatoriskt inrättas under FoUI staben i 

Region Västerbotten. 
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Huvudansvar för HTA Norr kommer att bäras av Region Västerbotten, men samtliga 

fyra regioner i norr ska vara delaktig i HTA processen och därmed också avsätta egna 

resurser såväl ekonomiskt som med personal och kompetens. 

 

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen  

 

att godkänna överenskommelsen och kostnadsfördelningen.  

 

 

§ 6 Nominering till styrelsen för kommunalförbundet svenskt 

ambulansflyg (dnr 018/22) 
 

Eva Hellstrand (C) har avsagt sig sin plats som ersättare i styrelsen vilket ger att ett 

fyllnadsval behöver göras till en ersättare för Norra sjukvårdsregionen. 

 

Arbetsutskottet förslag till förbundsdirektionen  

 

att notera Region Jämtlands Härjedalens nominering av Malin Bergman (C) till ersättare till 

styrelsen för kommunalförbundet svenskt ambulansflyg. 

 

 

§ 7 Nationell Högspecialiserad vård NHV (dnr 020/21) 
 

Vid förra förbundsdirektionen antogs nya principer och kriterier för beslut om nationell 

högspecialiserad vård och att förbundsdirektören ska ge information kontinuerligt till 

direktionen. Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen.  

 

Arbetsutskottet beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 8 Information om kunskapsstyrningen (dnr 019/22) 
 

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen  

 

Arbetsutskottet beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 9 Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv - Ansökan fas 

2 (dnr 084/21) 
 

Socialdepartementet har beslutat at bevilja Norra sjukvårdsregionförbundet 12 miljoner 

kronor att bedriva projektet även under 2022.  
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Till förbundsdirektionens sammanträde kommer projektsamordnaren informera om hur långt 

arbetet med fas 2 kommit som kan beslutats om en eventuell ansökan på juni sammanträdet.  

 

Arbetsutskottet beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 10 Megatestbädd för EU-projekt i norra sjukvårdsregionen (dnr 016/22) 
 

Information om förslag att bygga en megatestbädd inom sjukvårdsregionen kommer ges.  

 

Arbetsutskottet beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 11 Organiserad prostatacancertestning; OPT (dnr 075/21) 
 

Efter inriktningsbeslutet på föregående förbundsdirektion fick förbundsdirektören i uppdrag 

att utreda förslag till avtalskonstruktion och former för samverkan. Förbundsdirektören ger 

en kort uppdatering om läget. På förbundsdirektionen ges möjlighet att få svar på eventuella 

frågeställningar. 

 

Arbetsutskottet beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 12 Anmälningsärenden 
 

Inga anmälningsärenden anmäldes vid mötet.  

 

 

§ 13 Nästkommande förbundsdirektion 
 

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 17 – 18 februari 2022, lunch till lunch, 

sammanträdet hålls digitalt. Programmet kommer skickas ut senare men i god tid före 

förbundsdirektionens sammanträde. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att godkänna planeringen. 

 

 

§ 14 Nästkommande arbetsutskott 
 

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2022-05-25, kl 08:30-09:30 via teams. 
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Arbetsutskottet beslutade 

 

att godkänna planeringen. 
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Glenn Nordlund
TITEL, ORGANISATION: Ordförande , Region Västernorrland
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (glenn.nordlund@rvn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9e96e3a27194459c8a45478b397b77cc
DATUM & TID: 2022-02-02 10:43:06 +01:00

NAMN: Eva Hellstrand
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Region Jämtland Härjedalen
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (eva.hellstrand@regionjh.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 5d71abe6d53045218575b407a768181f
DATUM & TID: 2022-02-02 16:34:47 +01:00

NAMN: Viktor Sjödin
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Norra sjukvårdsregionförbundet
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (viktor.sjodin@norrarf.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: c281e21e7d804ed4aeb01d43d9e6d9cd
DATUM & TID: 2022-02-02 16:47:10 +01:00
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