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 Förbundsdirektionen Paragrafer 65 - 96  

    

Plats 

Lokal 

 

 

Regionhuset, Umeå 

Styrelserummet 

 

Deltagare 

 

Beslutande 

Glenn Nordlund (S) 

Lena Asplund (M) 

Jonny Lundin (C) 

Anton Nordqvist (MP) 

Lennart Ledin (L) 

Ann-Marie Johansson (S) 

Peter Olofsson (S) 

Anna-Lena Danielsson (S) 

Nicklas Sandström (M) 

Kenneth Backgård (SJVP) 

Monika Hedström (M) 

Anders Öberg (S) 

 

Ej närvarande 

Eva Hellstrand (C) 

Linda Frohm (M) 

Ej tjänstg ersättare 

Ingeborg Wiksten (L) 

Pia Lundin (SJVP) 

Robert Hamberg (M) 

Bengt Bergqvist (S) 

Harriet Hedlund (S)  

Ewa-May Karlsson(C) 

Dan Ankarholm (SJVP) 

Elisabeth Lindberg (S) 

 

Ej närvarande 

Sara Nylund (S) 

Liselotte Olsson (V) 

Tjänstepersoner 

Anna-Stina Nordmark Nilsson 

Kent Ehliasson 

Hans Wiklund 

Hans Svensson 

Anneli Granberg 

Jens Boman 

Brita Winsa 

Monika Johansson 

Ingela Jönsson 

Nina Fållbäck-Svensson 

Annika Renström 

Birgitta Fransson 

 

Ej närvarande 

Lena Karlsson 

 

 

 

  

 

 

 

 

Underskrifter med digital justering 

 

Ordförande 

 

Justerare 

 

Sekreterare 

 

Glenn Nordlund (S) 

 

Nicklas Sandström (M) 

 

Birgitta Fransson 

 

 
BEVIS OM ANSLAG 

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla 

 

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet 

 

Sammanträdesdatum 

 

2019-10-02 

 

Anslagsdatum 

 

Protokollet anslås senast två dagar efter justering 

 

Förvaringsplats för protokollet 

 

Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå 

 

Underskrift 

 

 
Birgitta Fransson 
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Sammanfattning av informationspunkter vid Förbundsdirektionen 1-2 oktober 2019 

 

 
Information från Norra sjukvårdsregionförbundet 

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör informerade om: 

• Förslag till revidering av arbets-, delegations-, förbundsordning §§ 73, 74, 76 

• Standardiserade vårdförlopp § 77 

• Fortsatt arbete med uppbyggnad av system för kunskapsstyrning § 81 

• Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor § 93 

• Former för Förbundsdirektionens möten § 76 

 

Annika Renström, förbundsekonom informerade om: 

• Delårsrapport per 31 augusti 2019 § 73 

 

 

Förslag till samordning av vissa patientavgifter – sjukresor  

Henric Fuchs, kollektivtrafik-och infrastruktursamordnare, region Västernorrland, informerade 

om ett gemensamt framtaget förslag från norra sjukvårdsregionens sjukresenätverk om justerade 

egenavgifter, kostnadsersättningar och högkostnadsskydd för sjukresor inom norra 

sjukvårdsregionen.  

 

Kunskapsstyrning 

Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr informerade om: 

• Kortare väntetid i cancervården – överenskommelse mellan staten och SKL § 80 

• Särskild satsning på barncancerområdet § 80 

 

 

Flygläkarjour och ambulansflyg 

Helge Brändström, medicinsk chef ambulansflyg och Andreas Eriksson, förbundsdirektör 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg informerade om: Utvecklingen av ambulansflygplan 

till de nya moderna flygen. År 2018 ca 3500 flygtimmar i norra sjukvårdsregionen. 

Flygläkarjouren har dygnet runt beredskap och består av 10 anestesiläkare, 15 anestesi/iva 

sjuksköterskor. År 2018 hade de 230 uppdrag i Norra sjukvårdsregionen. 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har avslutat upphandlingen av en nationell 

ambulansflygflotta och har tecknat kontrakt. Anskaffningen omfattar sex flygplan som kommer 

att levereras under 2021. 

 

Neonatala transportteamet 2018 

Johannes van den Berg, leg sjuksköterska, docent, Transportledare Neonatalt transportteam NUS 

informerade om Neonatala transportteamets verksamhet som är luftburna IVA transporter av små 

barn och redovisade verksamhetsrapport 2018. 

 

Regionvårdsrapport från Norrlands universitetssjukhus 2018  

Jonas Claesson föredrog NUS regionvårdsrapport § 79 

 

 

 

 

 
Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk: 

http://www.norrlandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2019-10-01-2019-10-02/  

 

http://www.norrlandstingen.se/sammantrade/forbundsdirektion-2019-10-01-2019-10-02/
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§ 65 Fastställande av tjänstgöringslista 

 
Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop. 
 

 

§ 66 Val av justerare 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att utse Nicklas Sandström att jämte ordförande justera protokollet. 

 

 

§ 67 Fastställande av föredragningslistan 

 

Ordförande föreslog att ärendet ”Förslag till samordning av vissa patientavgifter – 

sjukresor” lyfts ur från föredragningslistan. Ordförande föreslog vidare att 

föredragningslistan skulle tillföras § 68 ”Fyllnadsval 2:e vice ordförande” samt att 

ärenden för förslag till revidering av delegations- och arbetsordning skulle behandlas i 

separata paragrafer: förslag till revidering av delegationsordning § 75 och förslag till 

revidering av arbetsordning § 76. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att med de förändringarna fastställa föredragningslistan.  

 

 

§ 68 Fyllnadsval 2:e vice ordförande  

 

Region Jämtland Härjedalen har anmält byte av ledamot i Förbundsdirektionen. 

 

Mats Gärd (C), region Jämtland Härjedalen utsågs till 2:e vice ordförande (tillika presidiet) 

2019-03-28 §5 för mandatperioden 2019–2022. Eva Hellstrand (C), som är regionråd i Region 

Jämtland är åter i tjänst och Region Jämtland Härjedalen har anmält att Eva Hellstrand 

ersätter Mats Gärd fr o m 2019-10-01. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att till 2:e vice ordförande, tillika presidiet, för mandatperioden 2019-2022 utse Eva 

Hellstrand, Region Jämtland Härjedalen. 

 

 

§ 69 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 145/19) 

 

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2019-09-12, bilaga 69. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 
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att lägga protokollet till handlingarna.  

 

 

§ 70 Revisorernas budgetäskande för år 2020 (Dnr 085/19)  

 

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2020, bilaga 70. Revisorerna 

påtalar där att förbundet har ökat sin verksamhet under de senaste åren. Framför allt när 

det gäller bildandet av RCC Norr, men även inrättandet av politiska referensgrupper och 

samverkansprojekt inom ett flertal områden. Under år 2017 påbörjades också ett arbete 

med att bygga upp en regional plattform för kunskapsstyrning. 

 

Revisorerna bedömer att utvecklingen av förbundet också får konsekvenser för 

revisionens insatser. Revisorerna framför att de äskar medel med utgångspunkt i att 

kunna utföra uppdraget i enlighet med de krav som följer av kommunallagens 

revisionskapitel och god revisionssed. För 2020 äskas en höjning av anslaget till 370 000 

kronor (360 000 kronor 2018). Den begärda höjningen motsvarar ca 2,9 procent. 

 

För både år 2018 och 2019 har den beslutade budgetutökningen till revisorerna motsvarat 

höjningen med LPIK exkl. läkemedel, vilket var samma uppräkning som NRF fick för sin 

verksamhet. NRF:s kansli föreslår att revisorernas budget hanteras på samma sätt år 

2020.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att göra en uppräkning av anslaget för år 2020 till revisorerna enligt samma principer som 

för NRF kansli; samt 

 

att uppdra till förbundsdirektören att inför budgetäskande för 2021 göra en uppföljning av 

kostnaderna för revisionen.  

 

 

§ 71 Revisorernas granskningsplan med riskanalys för år 2019 (Dnr 112/19)   

 

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2019, vilken framgår av 

bilaga 71. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen som rör revisionsplan och riskanalys. 

 

 

§ 72 Avtal om regionvård 2019  

 

Ersättning för digitala vårdbesök för utomlänsbesök i primärvården (Dnr 106/19) 

Den 14 juni beslutade SKL:s styrelse att rekommendera regionerna att senast den 1 

oktober tillämpa följande gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i 

primärvården (SKL:s ärendenr 18/05148), bilaga 72. 

 

• 500 kr för digital läkarkontakt. 
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• 425 kr för digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut. 

• 275 kr för en digital kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal. 

• Priserna inkluderar eventuella patientavgifter, vårdgivarens kostnader för provtagning 

 och medicinsk service i samband med kontakten.  

 

Beslut om ersättning för vårdbesöket föreslås beslutas av Förbundsdirektionen 2019-10-

02 samt att priserna föreslås gälla fr om 2019-10-10.  

 

Rekommendationerna omfattar även kriterier för att en digital kontakt ska vara 

ersättnings-berättigad. Kriterierna är följande:  

 

Att kontakten ska:  

• utgöra kvalificerad sjukvård,  

• uppfylla regionens krav på journalföring och inrapportering, 

• föregås av en sortering; samt 

• föregås av id-kontroll genom stark autentisering. 

 

Vidare rekommenderas att:  

• rekommendera regionerna att säkra att samtliga vårdgivare inom av regionen 

 finansierad hälso- och sjukvård, även i samband med digitala vårdkontakter,  

• tillgodoser patients begäran om provtagning och medicinsk service grundad på remiss 

 från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,  

• låter provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige, 

 på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i läkarkontakten och inte föranleda 

 ytterligare patientavgift,  

• på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrerar patientavgifter som 

 betalats till offentligt finansierad vårdgivare i Sverige inom ramen för patientens 

 högkostnadsskydd. 

 

Respektive region föreslås besluta om kriterierna och de avslutande 

rekommendationerna. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna att regionerna tillämpar de rekommendera priserna f r om 2019-10-10; samt  

 

att rekommendera respektive region att besluta om de föreslagna kriterierna och 

kompletterande rekommendationerna i SKL:s beslut. 

 

 

§ 73 Delårsrapport per 31 augusti 2019 (Dnr 118/19) 

 

Delårsrapport för perioden 1 januari till den 31 augusti 2019 framgår av bilaga 73 a med 

måluppföljning som framgår av bilaga 73 b. Vid mötet lämnades en föredragning. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna delårsrapporten; 
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att delårsrapporten översändes till regionerna i norra sjukvårdsregionen; 

 

att notera att delårsrapporten underhand översänts till revisorerna; samt 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

 

§ 74 Förslag till revidering av förbundsordning (Dnr 118/18)  

 

Norra sjukvårdsregionförbundet har diskuterat förbundsordningen under 2018/2019. 

Revideringen har delats upp i två steg, ett första där dokumentet uppdaterats med 

redaktionella förändringar och ett nästa steg att processa ambitionsnivån under 2019. 

Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-05 § 104 att godkänna de redaktionella föreslagen 

till revideringen av förbundsordningen. Samtliga regioner inom norra sjukvårdsregionen har 

vid sina respektive regionfullmäktige beslutat att godkänna revideringen. 

Förbundsdirektionen beslutade 2019-03-28 § 13 att fastställa tidsplan för revidering. Vid 

Förbundsdirektionen 2019-05-22 § 46 diskuterades inriktning och innehåll i 

ändamålsparagrafen. Beslutades att godkänna inriktning för revidering och att beredning av 

ärendet fortsätter och stäms av med arbetsutskottet inför fastställande av förbundsordningen 

vid Förbundsdirektionens möte 2019-10-02. 

 

Förbundsordningen är reviderad enligt diskussioner med beredningsgruppen och är avstämd 

i samråd med jurist, förslaget framgår av bilaga 74. Förbundsdirektören föredrog ärendet. 

 

Vid mötet framfördes en del synpunkter av redaktionell karaktär.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att uppdra till kansliet att göra en översyn av dokumentet och inarbeta de redaktionella 

synpunkterna;  

 

att besluta om förslag till revidering av förbundsordning; samt  

 

att den översändes till regionerna för godkännande.  

 

 

§ 75 Förslag till revidering av delegationsordning (Dnr 074/19) 

 

En revidering av förbundets delegationsordning har utförts som en följd av namnbyten 

från landsting till region samt att de nämnda lagrummen justerats så att de stämmer med 

aktuell lagstiftning. Revidering av delegationsordning beslutades vid 

Förbundsdirektionen 2019-05-22 § 47. Förbundsdirektionen beslutade också att göra 

översyn av delegationsordning och ändra benämning tjänsteman till tjänsteperson. Med 

anledning av detta uppdrog Förbundsdirektionen till förbundsdirektören att revidera 

delegationsordningen. 

 

En översyn har gjorts av delegationsordningen och benämningen tjänsteman är ändrad till 

tjänsteperson. Förslag till revidering av delegationsordning framgår av bilaga 75.  
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att besluta om förslag till revidering av delegationsordning; samt  

 

att delegationsordningen översändes till regionerna. 

 

 

§ 76 Förslag till revidering av arbetsordning (Dnr 073/19)  

 

En revidering av förbundets arbetsordning har utförts som en följd av namnbyten från 

landsting till region samt att de nämnda lagrummen justerats så att de stämmer med 

aktuell lagstiftning. Revidering av arbetsordningen beslutades vid Förbundsdirektionen 

2019-05-22 § 47. Förbundsdirektionen beslutade också att arbetsordningen behöver 

förtydligas vad gäller beslutsmässighet och former för Förbundsdirektionens möten. Med 

anledning av detta uppdrog Förbundsdirektionen till förbundsdirektören att revidera 

arbetsordningen. 

 

Arbetsordningen är förtydligad vad gäller beslutsmässighet och former för 

Förbundsdirektionens möten. Förslag till revidering framgår av bilaga 76.  

 

Under överläggningarna framfördes synpunkter på § 11 i arbetsordningen ”Närvarorätt på 

distans” och föreslogs att texten bearbetas ytterligare. Inga synpunkter framkom i övrigt.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att återremittera paragraf 11 i arbetsordning gällande närvarorätt på distans för ytterligare 

bearbetning; samt 

 

att i övrigt besluta om förslag till revidering av arbetsordning. 

 

 

§ 77 Standardiserade vårdförlopp – regeringsbeslut och processtöd (Dnr 105/19) 

 

I slutet av juni inkom beslut från regeringen om pengar för SVF inom ramarna för 

kunskapsstyrning. NRF har rekvirerat 5 miljoner till NRF. Pengarna ska användas för 

stöd i arbetet med SVF.  

 

En redovisning lämnades vid Förbundsdirektionens möte. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 78 Samordnad utveckling för god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv  

  (Dnr 128/18) 

 

Regeringen har beslutat bevilja Norra sjukvårdsregionen 6 miljoner kronor för insatser under 

2019 som rör samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv i de fyra 
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medlemsregionerna (S2019/02955/FS). NRF förvaltar pengarna och samordnar arbetet. 

Förbundsdirektören har sammankallat en grupp som arbetar med frågan – rådet för god och 

nära vård i glesbygdsperspektiv. De har enats att ekonomisk fördelning bör ske med samma 

andel till de fyra regionerna och att det är lämpligt med en viss sjukvårdsregional samordning 

hos NRF.  

 

Regionerna har redan startat projektaktiviteter och har därför behov av att NRF fördelar 

medlen så snart som möjligt. 

 

Med anledning av det brådskande ärendet beslutade arbetsutskottet vid sitt möte 2019-09-12 

att uppdra till Glenn Nordlund i egenskap av Förbundsdirektionens ordförande att fatta ett 

enskilt beslut att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett förslag till överenskommelse 

som undertecknas av de fyra regionerna. Beslutet framgår av bilaga 78. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 79 Regionvårdsrapport från Norrlands universitetssjukhus 2018 (Dnr 114/19) 

 

Norrlands universitetssjukhus gör årligen en rapport om regionvården. Rapporten framgår av 

bilaga 79. Ett tryckt exemplar av regionvårdsrapporten delades ut vid mötet. 

 

Rapporten presenterades i en föredragning vid Förbundsdirektionens möte. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera rapporten. 

 

 

§ 80 Kortare väntetider i cancervården 2019 – ÖK mellan staten och SKL  

 (Dnr 131/19)  

 

I juni 2019 kom den nya överenskommelsen om cancervården mellan regeringen och 

SKL 2019, bilaga 80. Överenskommelsen består av tre delar: 

 

• Ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp. Målet är att 70% av 

cancerpatienterna ska utredas enligt SVF och att 80% av dessa ska nå tidsmålen.  

• Insatser inom barncancervården. Inom ramen för överenskommelsen ingår ett 

antal åtgärder som syftar till att stärka verksamheterna vid barncancercentrum. 

• Ytterligare insatser på cancerområdet. Fortsatt arbete med nationella 

vårdprogram, nivåstrukturering, cancerläkemedel, patientinformation, 

prevention, screening för tjock- och ändtarmscancer, prostatacancerscreening, 

kvalitetsregister, kliniska studier och Min Vårdplan.  

 

Den ekonomiska överenskommelsen avser totalt 460 mnkr, varav: 

- 340 mnkr avsätts enligt befolkningstalet i respektive region för arbete med SVF, samt 

-  9 mnkr till SKL för stöd genom RCC i samverkan, samt 
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-  18 mnkr till sjukvårsregionalt stöd för RCC (delas lika mellan sjukvårdsregionerna), 

 samt 

-  60 mnkr landets barncancercentrum (10 mnkr per centra) varav 6 mnkr till RCC (1 

mnkr per RCC), samt 

- 19 mnkr till RCC för ytterligare insatser enligt beskrivning i överenskommelse. 

 

Förbundsdirektionen får vid sitt möte redovisning av överenskommelsen, en lägesrapport 

hur det ser ut i norra sjukvårdsregionen när det gäller målen i satsningen på kortare 

väntetider, ytterligare insatser samt den särskilda satsningen på barncancerområdet. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 81 Fortsatt arbete med uppbyggnad av system för kunskapsstyrning (Dnr 107/19) 

 

Chefsamråden har inkommit med sina årsrapporter för 2018 till NRF, en sammanställning 

framgår av bilaga 81.  

 

Förbundsdirektören har under våren-hösten bjudit in ordförande för respektive chefsamråd 

och sjukvårdsregionens NPO-representanter till dialogmöten för uppföljning/avstämning av 

chefsamrådens rapporter 2018 och diskussion om planering för 2020. Även diskussion om 

övergången till systemet för kunskapsstyrning och om utveckling av chefsamråden till 

regionala programområden (RPO).  

 

I dialogerna har deltagarna sett möjligheter att fasa in chefsamråden i den nationella 

strukturen med programområden. Några har redan börjat kalla sitt chefsamråd för RPO, 

medan andra har sett att chefsamråden ska finnas kvar och kompletteras med RPOn. Behov 

har framförts av tydliggörande av uppdragen och målsättningen med det nya systemet för 

kunskapsstyrning.  

 

Ärendet föredrogs vid Förbundsdirektionen. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen. 

 

 

§ 82 Former för Förbundsdirektionens möten (Dnr 102/19)  

 

Förbundsdirektionens möten brukar alternera mellan våra fyra regioner, dessa resor är resurs- 

och tidskrävande. Tjänstemannaledningarna har föreslagit att 3 av 4 Förbundsdirektioner 

under ett kalenderår förläggs till t ex Umeå. Det fjärde mötet föreslås vara ambulerande inom 

sjukvårdsregionen och då bör regionalt program tas fram där sjukvården på respektive 

ort/region ska vara i fokus.  

 

Ärendet föredrogs vid Förbundsdirektionen 2019-03-28. De beslutade att eventuella 

förändringar för Förbundsdirektionens möten sker fr om år 2020 och att ärendet skulle 
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diskuteras vidare vid Förbundsdirektionen 2019-05-22. Vid det mötet beslutades att godta 

förslag till rutin för mötesplats. Förbundsdirektören uppdrogs att ta fram ett förslag till en 

enkel kostnadsutjämningsmodell som inkluderar hotellkostnader. Förslaget framgår av bilaga 

82 och föreslås gälla fr om 2020-01-01. 

 

Ärendet föredrogs vid Förbundsdirektionens möte.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa förslag till kostnadsutjämningsmodell. 

 

 

§ 83 Uppdaterad uppdragsbeskrivning för Samverkansgrupp för jämlikhet och  

 jämställdhet (Dnr 099/19) 

 

Samverkansgruppen för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård har sett över 

uppdragsbeskrivningen för gruppen. De vill ändra namn på gruppen från Samverkansgrupp 

för jämlik-jämställd hälso- och sjukvård till samverkansgrupp för jämlikhet och jämställdhet 

för att på ett bättre sätt täcka in det arbete som bedrivs inom norra sjukvårdsregionen.  

 

Deltagare i gruppen: 

Malin Frykman, Region Västernorrland 

Linda Moestam, Region Norrbotten 

Sara Engström, Region Norrbotten 

Syvonne Nordström, Region Jämtland Härjedalen 

Sofia Elwér, Region Västerbotten 

 

Förslag till förändring av gruppens uppdragsbeskrivning framgår av bilaga 83. 

  

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa uppdragsbeskrivning för samverkansgrupp för jämlikhet och jämställdhet; samt 

 

att Förbundsdirektionens förteckning över utskott, beredningar och samarbetsgrupper ändras 

som en konsekvens därav. 

 

 

§ 84 Plan för beredningar och sammanträden 2020 (Dnr 076/19) 

 

Förslag till planering för beredningar och sammanträden för år 2020 framgår av bilaga 84. 

Hänsyn är tagen till SKL:s politikermöten. Förslaget har översänts till regionerna innan 

sommaren och samtliga har lämnat sitt godkännande. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna sammanträdesplan 2020. 
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§ 85 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 122/19) 

 

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-05-08 bifogas, bilaga 85. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 86 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård (Dnr 066/19) 

 

Lämnades en rapport av Harriet Hedlund och Nicklas Sandström som är regionens ledamöter i 

Nämnden för högspecialiserad vård. Protokoll från möte 2019-05-15 bifogas, (bilaga 86). Vid 

det mötet diskuterades bl a patient- och närståendeperspektiv i arbetet med nationell 

högspecialiserad vård samt lämnades lägesrapport. Nästkommande möte är 22-23 oktober, vid 

det mötet genomgång av sakkunniggrupperna och rapporter från beredningsgrupper.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna rapporten.  

 

 

§ 87 Rapport från Nationella huvudmannagruppen 

 

Harriet Hedlund är regionens ledamot i Nationella huvudmannagruppen, inga ersättare är 

utsedda till huvudmannagruppen. Aktuell information om huvudmannagruppens arbete 

lämnades. Nästkommande möte blir i januari och rapport från det mötet lämnas vid en 

kommande Förbundsdirektion. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen.  

 

 

§ 88 Rapport från Skandionklinikens direktion  

 

Information lämnades av Peter Olofsson och Nicklas Sandström som är regionens 

representanter i direktionen för Skandionkliniken. En ny förbundsdirektör är rekryterad som 

heter Jörgen Striem. En utmaning är ekonomin och att få till de behandlingsprotokoll som 

saknas. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen.  
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§ 89 Rapport från Nationella screeningrådet 

 

Rapport från nationella screeningrådet lämnades av regionens representant Lena Asplund. Vid 

mötet i juni 2019 diskuterades bl a om ALD (en genetisk sjukdom) skulle tilläggas i screening 

med PKU-testet som tas på små barn.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen.  

 

 

§ 90 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB  

 

Förbundsdirektionen fick vid sammanträdet en information från regionens representanter för 

Svenskt Ambulansflyg AB; Peter Olofsson och Nicklas Sandström. Upphandling av en 

nationell flygplansflotta är avslutad. Anskaffningen omfattar sex flygplan som kommer att 

levereras under 2021. Arbete pågår att se över ambulansdirigeringen.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen.  

 

 

§ 91 Delegationsärenden 

 

Val av representant i Ineras beredningsgrupp (Dnr 127/19)  

Veronika Sundström, tidigare regiondirektör i Region Norrbotten, har varit Norra sjukvårds-

regionens representant i Ineras beredningsgrupp. Eftersom hon lämnat sitt uppdrag som reg-

iondirektör, behöver ny representant utses.  

 

Regiondirektörerna har diskuterat ärendet vid sitt möte 2019-09-03 och nominerat Hans 

Wiklund, regiondirektör Region Västernorrland. Besked är lämnat till Inera. 

 

Nominering till Socialstyrelsens beredningsgrupp två, för arbetet med högspecialiserad 

vård (Dnr 081/19)  

För arbetet med högspecialiserad vård har Socialstyrelsen inrättat ”beredningsgrupp två” 

med två tjänstemän från respektive sjukvårdsregion. Representanterna i gruppen ska 

företräda såväl länssjukvård som akut vård och universitetssjukhusvård och ha kunskap om 

både utbildning och forskning. Från Norra sjukvårdsregionen nominerade Regionala 

ledningssamrådet 2019-05-22 Jonas Claesson, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör Region 

Västerbotten och Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör Norra sjukvårds-

regionförbundet. 

 

Eftersom Jonas Claesson kommer att lämna sitt uppdrag inom Region Västerbotten, behöver 

ny representant utses. Regiondirektörerna har diskuterat ärendet vid sitt möte 2019-09-03 och 

nominerat Ulf Näslund, professor, överläkare, region Västerbotten till uppdraget. Besked är 

lämnat till SKL. 
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Samordnad utveckling för god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv (Dnr 128/18) 

Arbetsutskottet beslutade vid sitt möte 2019-09-12 att uppdra till Glenn Nordlund i egenskap 

av Förbundsdirektionens ordförande, att fatta ett enskilt beslut att uppdra till 

förbundsdirektören att ta fram ett förslag till överenskommelse som undertecknas av de fyra 

regionerna. Se § 78 i detta protokoll. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen. 

 

 

§ 92 Anmälningsärenden 

 

Inga övriga ärenden anmäldes till mötet. 

 

 

§ 93 Förbundsdirektören informerar 

 

Förbundsdirektören lämnade rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde, 

bilaga 93. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna rapporten. 

 

 

§ 94 Uppföljning av givna uppdrag 

 

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid Förbundsdirektionens 

sammanträde, bilaga 94. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen. 

 

 

§ 95 Informationer 

 

Ingen övrig information lämnades vid mötet. 

 

 

§ 96 Nästkommande Förbundsdirektion 

 

Nästkommande Förbundsdirektion hålls i Jämtland den 3–4 december 2019.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna planeringen. 


