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Förbundsdirektionen PROTOKOLL 

  

 
 Förbundsdirektionen Paragrafer 97 - 128  

    

Plats 

Lokal 

 

 

Regionens hus, Kyrkgatan 12, 831 50 Östersund 

Styrelserummet 

 

Deltagare 

 

Beslutande 

Glenn Nordlund (S) 

Lena Asplund (M) 

Jonny Lundin (C) 

Eva Hellstrand (C) 

Lennart Ledin (L) 

Anton Nordqvist (MP) 

Harriet Hedlund (S)  

Anna-Lena Danielsson (S) 

Nicklas Sandström (M) 

Kenneth Backgård (SJVP) 

Anders Öberg (S) 

Dan Ankarholm (SJVP) 

 

Ej närvarande 

Ann-Marie Johansson (S) 

Peter Olofsson (S) 

Linda Frohm (M) 

 

Ej tjänstg ersättare 

Ingeborg Wiksten (L) 

Pia Lundin (SJVP) 

Liselotte Olsson (V) 

 

Ej närvarande 

Sara Nylund (S) 

Robert Hamberg (M) 

Bengt Bergqvist (S) 

Ewa-May Karlsson(C) 

Monika Hedström (M) 

Elisabeth Lindberg (S) 

 

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 

Pia Näsvall 

Lena Karlsson 

 

 

 

 

  

 

 

 

Underskrifter med digital justering 

 

Ordförande 

 

Justerare 

 

Sekreterare 

 

Glenn Nordlund (S) 

 

Eva Hellstrand (C) 

 

Birgitta Fransson 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla 

 

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet 

 

Sammanträdesdatum 

 

2019-12-04 

 

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 3-4 december 2019 

 
Studiebesök operationssal för donationer vid Östersunds sjukhus 

Caroline Starlander, donationsansvarig läkare informerade om donationsverksamheten i norra 

sjukvårdsregionen och lämnade en rapport över arbetet 2019 och om de utmaningar verksamheten 

har. Informerade också om den nationella samverkan inom donationsverksamheten. Lämnade en 

beskrivning av uppdraget för regionalt donationsansvarig läkare och regionalt donationsansvarig 

sjuksköterska.  

 

Gunilla Widegren, sjuksköterska, samordnare för vävnadsdonationer, berättade om den benbank 

som är uppbyggd vid Östersunds sjukhus, den enda i Sverige. En helt ny operationssal för 

donationer. 

 

Forskning i norra sjukvårdsregionen 

Jonas Appelberg, FUI-direktör, region Västernorrland informerade om forskning och kliniska 

studier i norra sjukvårdsregionen. En betydande utveckling av förutsättningar för klinisk 

forskning har skett de senaste 10 åren. Forskning måste vara ett huvuduppdrag för hälso- och 

sjukvården. Informerade även om Vetenskapsrådet, som har en viktig roll för klinisk forskning i 

Sverige. I varje sjukvårdsregion i Sverige finns regional nod som representant i samarbetet med 

Vetenskapsrådet. Forum Norr är en regional nod för norra sjukvårdsregionen och är en plattform 

för forskningsstödjande infrastruktur och en bro mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och 

akademi. Forum Norr bygger på samverkan kring forskning och forskningsstöd i norra 

sjukvårdsregionen och samarbetar inom hela norra sjukvårdsregionen, UmU, MiUn, LTU, 

medicinteknisk forskning och utveckling, registercentrum Norr, biobanken Norr samt RCC Norr. 

Visare Norr är ett forskningsanslag som främjar forskning i samverkan inom norra 

sjukvårdsregionen, årligen delas ut ca 2,3 miljoner.  

 

Kunskapsstyrning 

Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr informerade om: 

• Verksamhetsplan och budget 2020 för Regionalt cancercentrum norr § 106 

• Uppföljning 2019 av sjukvårdsregional cancerplan 2019-2021 § 107 

 

Information från Norra sjukvårdsregionförbundet: 

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör informerade om: 

• Verksamhetsplan kunskapsstyrning 2020 § 103 

• Standardiserade vårdförlopp § 103 

• Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus § 112 

• Förbundsdirektörens rapport § 122 

 

Annika Renström, förbundsekonom informerade om: 

• Överenskommelse patient- och närståendeföreträdare § 108 

• Verksamhetsplan och budget 2020 § 102 

• Internkontroll riktlinjer och plan för 2020 § 110, § 111 

• Ersättningsmodeller – inom och utanför sjukvårdsregionen 

• Uppföljning §§ 8 och 9 enligt avtal om regionvård 2018 § 105 

• Avtal om regionvård 2020 och samverkansavtal § 104 

• Avtal utanför sjukvårdsregionen 

 

 
Föredragshållarnas material finns att ta del av via följande länk: 

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-2019-12-03-04/  

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-2019-12-03-04/
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§ 97 Fastställande av tjänstgöringslista 

 
Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop. 
 

 

§ 98 Val av justerare 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att utse Eva Hellstrand att jämte ordförande justera protokollet.  

 

 

§ 99 Fastställande av föredragningslistan 

 

Ordförande föreslog att föredragningslistan skulle tillföras § 127 ”Kompetensförsörjnings- 

och utbildningsfrågor”.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att med det tillägget fastställa föredragningslistan.  

 

 

§ 100 Arbetsutskottets protokoll (Dnr 186/19) 

 

Anmäldes arbetsutskottets protokoll från 2019-11-14, bilaga 100. Ordförande upplyste att 

en inkorrekt rubrik i arbetsutskottets protokoll har uppdagats efter justering av 

protokollet. Det gäller § 102 i arbetsutskottets protokoll ”Regional cancerplan för år 

2020-2022” som är inkorrekt och ska vara: ”Uppföljning 2019 av sjukvårdsregional 

cancerplan 2019-2021”. Ärendet har § 107 i Förbundsdirektionens protokoll. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att med det förtydligandet lägga protokollet till handlingarna.  

 

 

§ 101 Revisionsutlåtande och revisionsrapporter beträffande delårsrapport per 

 2019-08-31 (Dnr 118/19)  

 

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2019 godkändes vid Förbundsdirektionen 

2019-10-02 § 73. Revisionsutlåtandet och skrivelse till Förbundsdirektionen framgår av 

bilagor 101 a, b. Revisorernas granskningsrapporter av redovisad måluppfyllelse och 

granskning finansiell del framgår av bilagor 101 c, d.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera revisionsutlåtande och revisionsrapporterna.  
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§ 102 Verksamhetsplan 2020–2022 och budgetramar 2020 för NRF (Dnr 064/19) 

 

Preliminär budgetram 2020 godkändes vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-05-

22 § 44. Förslag till budgetramar har översänts till medlemsregionerna.  

 

Den största avvikelsen som påverkar medlemmarnas finansiering jämfört med den 

preliminära budgetramen avser finansiering av den nationella delen i 

kunskapsstyrningsarbetet. Avvikelsen avser ökade kostnader med anledning av att fler 

funktioner inrättats i systemet. För att finansiera en del av de ökade kostnaderna förslås en 

minskning av RCC Norrs budget.  

 

Förslag till slutlig verksamhetsplan och budgetramar framgår av bilaga 102 a, b. En 

redovisning lämnades vid Förbundsdirektionens sammanträde. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna verksamhetsplan 2020 - 2022 för NRF; 

 

att fastställa ekonomiska ramar för 2020 för NRF; samt 

 

att verksamhetsplan 2020 - 2022 och budgetramar för 2020 översändes till 

medlemsregionerna.  

 

 

§ 103 Verksamhetsplan kunskapsstyrning år 2020 (Dnr 180/19) 

 

Förbundsordningen anger att en årlig verksamhetsplan för kunskapsstyrning ska utarbetas. 

För verksamhetsåret 2020 är verksamhetsplanens utformning mer av karaktären 

handlingsplan. Skälet är att systemet för kunskapsstyrning är under uppbyggnadsfas. För 

kommande år är ambitionen att utveckla en regelrätt verksamhetsplan med tydliga 

målformuleringar och mätbara mål. 

 

Förslag till verksamhetsplan för kunskapsstyrning framgår av bilaga 103 och redovisades vid 

Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04. 

 

Förbundsdirektionen beslutade  

 

att godkänna verksamhetsplan för kunskapsstyrning år 2020; samt 

 

att verksamhetsplan kunskapsstyrning år 2020 översändes till medlemsregionerna.  

 

 

§ 104 Avtal om regionvård och samverkansavtal 2020 (Dnr 162/19) 

 

Avtal om regionvård och samverkansavtal inför 2020 har tagits fram, bilagor 104 a, b. 

NUS DRG-pris för 2020 är under beredning och framgår därför inte av regionvårdsavtalet. 

Förslag till DRG-pris 2020 kommer att föredras vid mötet.  

 

En redovisning lämnades vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04. 
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa avtal om regionvård 2020 samt samverkansavtal 2020. 

 

 

§ 105 Uppföljning av §§ 8 och 9 enligt Avtal om regionvård 2018 (Dnr 164/19) 

 

Förbundsdirektionen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-02 § 63 om ersättningsmodell 

för vård vid Norrlands universitetssjukhus. I modellen ingår en årlig uppföljning enligt §§ 8 

och 9. 

 

Enlig § 8 ska en jämförelse årligen ske av NUS kostnadsnivå med övriga universitetssjukhus i 

landet (exklusive NUS och Karolinska). Enligt § 9 ska årligen redovisas en jämförelse mellan 

NUS kostnader för regionvård mätt som efterkalkylerad KPP med den faktiska ersättningen 

NUS erhållit från regionlandstingen.  

 

Uppföljningen har redovisats för sjukvårdsregionens ekonomidirektörer och för 

beredningsgruppen, bilaga 105. En föredragning av materialet lämnades vid Förbunds-

direktionens möte 2019-12-04.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen.  

 

 

§ 106 Verksamhetsplan och budget 2020 för Regionalt Cancercentrum Norr 

   (Dnr 175/19) 

 

Verksamhetsplan och budget för RCC Norr 2020 behandlades vid styrgruppsmötet för RCC 

Norr 2019-11-12. RCC Norr har fått i uppdrag av beredningsgruppen att minska budget 2020 

med 900 tkr. Verksamhetsplan och budget för RCC Norr framgår av bilaga 106 a, b. 

 

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04 lämnades en redovisning från RCC Norr.   

 

Förbundsdirektionen beslutade  

 

att godkänna verksamhetsplan och budget 2020 för RCC Norr. 

 

 

§ 107 Uppföljning 2019 av sjukvårdsregional cancerplan 2019–2021 (Dnr 176/19) 

 

Förbundsdirektionen fastställde 2019-05-22 § 48 den sjukvårdsregionala cancerplanen 2019–

2021. 

 

En uppföljning av regionernas handlingsplaner för den regionala cancerplanen 2019 har 

sammanställts och framgår av bilaga 107.  

 

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04 lämnades en redovisning från RCC Norr. 
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna uppföljningen av den sjukvårdregionala cancerplanen 2019–2021. 

 

 

§ 108 Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare inom ramen för 

  nationella systemet för kunskapsstyrning (Dnr 006/19)  

 

Nationella styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om ersättningsmodell vid patient- 

och närståendesamverkan på nationell nivå, bilaga 108. Beslutet avser de områden som 

respektive sjukvårdsregion är NPO-värd för d.v.s. för norra sjukvårdsregionen endokrinologi 

och levnadsvanor. 

 

Sjukvårdsregionala beredningsgruppen har utrett om den nationella ersättningsmodellen är 

lämplig att implementera på sjukvårdsregional nivå samt om den även är lämplig att 

rekommendera på regional nivå. Ett förslag presenterades vid Förbundsdirektionens 

sammanträde 2019-12-04. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att NRF avsätter 300 tkr i budget 2020 för nationell patientmedverkan inom NPO endokrina 

sjukdomar och NPO levnadsvanor;  

 

att uppdra till förbundsdirektören att ta fram en modell med principer för vilka behov som 

styr patient-/närståendesamverkan på sjukvårdsregional nivå;  

 

att uppdra till förbundsdirektören att ta fram en modell för finansiering av sjukvårdsregional 

patientmedverkan enligt den modell som tagits fram; samt 

 

att i arbetet med att ta fram en modell för finansiering ska den nationella modellen för 

ersättning vid patient- och närståendesamverkan beaktas. 

 

 

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

 

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.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 2019-10-02 § 76 att fastställa reviderad arbetsordning, som är 

förtydligad vad gäller beslutsmässighet och former för Förbundsdirektionens möten. Dock 

framfördes synpunkter på § 11 i arbetsordningen ”Närvarorätt på distans” och föreslogs att 

texten bearbetas ytterligare. Med anledning av detta uppdrog Förbundsdirektionen till 

förbundsdirektören att revidera arbetsordningen. 
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Ett förslag till reviderad arbetsordning presenterades och diskuterades vid arbetsutskottets 

möte 2019-11-14. Det föreslogs då ytterligare justeringar. Med anledning av diskussionen har 

§ 11, sista meningen, första stycket justeras. Den justerade arbetsordningen vad gäller § 11 

gällande närvarorätt på distans framgår av bilaga 109.  

 

Ärendet diskuterades vid politiska gruppmötet i samband med Förbundsdirektionens möte. 

Föreslogs att meningen ”Ersättaren blir i dessa fall den beslutsfattande” stryks i § 11 gällande 

närvarorätt på distans. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att med den revideringen besluta om förslag till revidering av arbetsordning för NRF; samt 

 

att arbetsordning för NRF översändes för kännedom till medlemsregionerna. 

 

 

§ 110 Förslag till riktlinjer och arbetsprocess för internkontrollplan för norra 

   sjukvårdsregionförbundet (Dnr 178/19) 

 

Revisorerna har i sin skrivelse till Norra sjukvårdsregionförbundet rekommenderat att 

förbundet ska upprätta en internkontrollplan. Syftet med planen är att förebygga, upptäcka 

och åtgärda fel och brister hos organisationen. Målet med den interna kontrollen är att den ska 

bidra till ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 

och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, regler och avtal. 

 

Ett förslag till riktlinjer och arbetsprocess för internkontroll hos NRF är upprättad och framgår 

av bilaga 110. En redovisning lämnades vid Förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-04. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa riktlinjer och arbetsprocess för internkontrollplan för norra sjukvårds-

regionförbundet. 

 

 

§ 111 Internkontrollplan 2020 för norra sjukvårdsregionförbundet (Dnr 179/19) 

 

En internkontrollplan för norra sjukvårdsregionförbundet år 2020 är upprättad och framgår av 

bilaga 111. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna internkontrollplan för 2020 för norra sjukvårdsregionförbundet. 

 

 

§ 112 Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2018 (Dnr 110/19) 

 

Kvalitetsredovisning ska presenteras för de universitetssjukhus där regionen 

huvudsakligen köper vård för sina medborgare. Former för redovisningen utarbetas 

tillsammans med universitetssjukhusen. Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska har 
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inkommit med sina respektive generella årsredovisningar till kansliet. Samtliga sjukhus 

har ännu inte inkommit med sina anpassade rapporter ännu.  

Sjukhusövergripande patientsäkerhetsberättelser/kvalitetsredovisningar samt en 

sammanställning över de inkomna kvalitetsredovisningarna enligt respektive 

samverkansavtal kommer att redovisas vid Förbundsdirektionen 2019-12-04. De 

sjukhusövergripande patientsäkerhetsberättelserna/kvalitetsredovisningarna från 

respektive universitetssjukhus publiceras i sin helhet på NRF webbplats på platsen för 

Förbundsdirektionens möte. En sammanfattning av kvalitetsuppföljningarna framgår av 

bilaga 112. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna rapporteringen.  

 

 

§ 113 Samverkansavtal Akademiska sjukhuset 2020–2023 (Dnr 137/19) 

 

Ett förslag till samverkansavtal inklusive ekonomiska villkor har upprättats mellan 

Akademiska sjukhuset och NRF för akut och remitterad vård 2020-2023, bilaga 113 a, b. 

Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnades en redovisning. 

 

Förbundsdirektionen beslutade  

 

att godkänna förslag till samverkansavtal med Akademiska sjukhuset för perioden 2020-

2023; samt 

 

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma. 

 

 

§ 114 Ny ekonomibilaga från Karolinska universitetssjukhuset fr om 2020  

   (Dnr 170/19) 

 

Vid Förbundsdirektionens möte 2018-12-05 § 103 beslutade Förbundsdirektionen att 

godkänna förslag till samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset för 2019–2021 

samt uppdrog till förbundsdirektören att underteckna densamma. 

 

Karolinska universitetssjukhuset har lämnat besked att ekonomibilagan ändras fr om 2020. 

Ekonomibilaga framgår av bilaga 114. Vid Förbundsdirektionens sammanträde lämnades 

en redovisning. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna förslag till ekonomibilaga från Karolinska universitetssjukhuset fr om 2020; 

samt 

 

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna densamma. 
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§ 115 Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr 2020 (Dnr 161/19) 

 

FUI-rådet beslutade 2019-11-13 om 2020 års tilldelning ur forskningsanslaget Visare Norr 

utifrån prioriteringskommitténs förslag. En förteckning över de som erhållit anslaget 

redovisas vid Förbundsdirektionens möte 2019-12-04. Information har lämnats till media 

efter Förbundsdirektionens sammanträde. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 116 Anmälan av protokoll från FUI-rådet (Dnr 177/19) 

 

Protokoll från FUI-rådets möte 2019-09-25, bilaga 116. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 117 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 2019-10-22-23 bifogas, bilaga 117. 

Detta möte var ett introduktionsmöte för nämnden, då det är många nya ledamöter. Juridiska 

förutsättningar, nämndens handläggningsordning och arbetsformer diskuterades. Även 

information om sakkunniggruppsarbetet.  

 

Samverkan för nationell högspecialiserad vård och nivåstrukturering inom norra 

sjukvårdsregionen diskuterades. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att uppdra till beredningsgruppen att bereda diskussionsunderlag till Förbundsdirektionen 

gällande högspecialiserad vård för norra sjukvårdsregionen;  

 

att ärende för samverkan för högspecialiserad vård och nivåstrukturering för norra 

sjukvårdsregionen sätts upp på dagordningen vid Förbundsdirektionen 2020-03-11; samt  

 

att i övrigt godkänna rapporten.  

 

 

§ 118 Rapport från Nationella huvudmannagruppen 

 

Harriet Hedlund är regionens ledamot i Nationella huvudmannagruppen. Aktuell information 

om huvudmannagruppens arbete lämnades. Nästkommande möte blir i januari 2020 och 

rapport från det mötet lämnas vid kommande Förbundsdirektion. 
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen.  

 

 

§ 119 Rapport från Skandionklinikens direktion  

 

Information lämnades av Nicklas Sandström som är en av regionens representant i direktionen 

för Skandionkliniken. Arbetet pågår med att få till de behandlingsprotokoll som saknas. 

Direktionen för Skandionkliniken har fortsatta förhandlingar med Akademiska hus gällande 

förvärv av fastigheten. Det är idag olika villkor för patienter för kost och logi vid Hotel von 

Kramer i samband med behandlingstider på Skandionkliniken. Direktionen för 

Skandionkliniken har därför beslutat att godkänna ett förslag till nationellt enhetspris för kost 

och logi i samband med behandling på Skandionkliniken. Ärendet kommer att beredas av 

sjukvårdsregionerna.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen.  

 

 

§ 120 Rapport från Nationella screeningrådet 

 

Rapport från nationella screeningrådet lämnades av regionens representant Lena Asplund.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen.  

 

 

§ 121 Rapport om Svenskt Ambulansflyg AB  

 

Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde en information från regionens representanter 

för Svenskt Ambulansflyg AB; Kenneth Backgård och Nicklas Sandström. Upphandling av 

en nationell flygplansflotta är avslutad. Anskaffningen omfattar sex flygplan, den första 

kommer levereras 2021. Upphandling av flygambulanstjänst har avbrutits, ärendet kommer 

diskuteras vid styrelsens nästkommande möte. Avbrytandet av upphandlingen har ingen 

negativ påverkan på den övergripande tidsplanen för flygambulansverksamheten 2021.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen.  

 

 

§ 122 Förbundsdirektören informerar 

 

Förbundsdirektören lämnade rapport i aktuella frågor vid Förbundsdirektionens sammanträde, 

bilaga 122. 
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna rapporten. 

 

 

§ 123 Uppföljning av givna uppdrag 

 

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisades vid Förbundsdirektionens 

sammanträde, bilaga 123. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen. 

 

 

§ 124 Delegationsärenden 

 

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. En sådan överenskommelse är undertecknad av regiondirektörerna, bilaga 124 a. 

 

Överenskommelse angående gemensam finansiering Strama (Dnr 181/19) 

Avtalet för regionernas ersättning till Region Västerbotten avseende strama har sagts upp fr 

om 2019-06-30. Regionerna har önskat att medel för strama överförs till 

kunskapsstyrningsarbetet samt att de hanteras via NRF. En överenskommelse har 

undertecknats av regiondirektörerna och förbundsdirektören, bilaga 124 b.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen. 

 

 

§ 125 Anmälningsärenden 

 

Inga övriga ärenden anmäldes till mötet.  

 

 

§ 126 Informationer 

 

Inbjudan konferensserie ”Vård i rörelse” med socialministern (Dnr 182/19) 

Socialministern besöker under 2020 Sveriges sjukvårdsregioner för den gemensamma 

konferensen ”Vård i rörelse”. Tema för konferensserien är att diskutera sjukvårdspolitiken 

och hur den bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården. Utöver det kan varje 

sjukvårdsregion bestämma särskilda teman för konferensen, t ex folkhälsa, samverkan, 

primärvårdsreformen, psykisk ohälsa, patientkontrakt och jämlik hälsa, fördjupning med 

fokus på väntetider, kompetens-försörjning, ledarskap och arbetsmiljö. Konferensen ska bidra 

till dialog med huvudmännen och hur man kan anta utmaningar och är också ett tillfälle för 



Norra sjukvårdsregionförbundet 2019-12-04 12 (12) 

Förbundsdirektionen PROTOKOLL 

  

 
regionerna att visa upp hur vi planerar arbete nu och under de närmsta åren. Målen är att 

skapa dialog och en gemensam bild av hur vi tillsammans kan arbeta framåt från varsitt håll.  

 

Målgrupp är regionråd, oppositionsråd, fackliga företrädare, patientorganisationer, 

kommunala representanter, hälso- och sjukvårdsdirektörer och andra ledningsfunktioner, 

sjukvårdspersonal, representant från SKL och ev övriga myndighetsföreträdare, ca 100 

personer.  

 

Konferensen kommer att förläggas till 2020-03-10 i samband med Förbundsdirektionens möte 

i Umeå.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 127 Kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor  

 

En workshop angående kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor i Norra 

sjukvårdsregionen hölls 2019-12-03. Deltagare var regionledningar (tjänstepersoner och 

förtroendevalda) från samtliga regioner i norra sjukvårdsregionen, NRF:s FUI-råd samt 

universitetsledningarna för MittUniversitetet, Umeå Universitet och samt Luleå tekniska 

universitet. 

 

Syftet med workshopen var bl a att finna nya arbetssätt och förbättrade samverkansformer 

mellan aktörerna i norra sjukvårdsregionen. Under diskussionerna framkom ett antal hinder 

för utveckling. Dessa hinder kan exempelvis vara lagar, regler och avtal som beslutas av 

statliga aktörer. I diskussionen framkom att det finns ett behov av att försöka påverka de 

hinder som identifierats. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att uppdra till förbundsdirektören att i en skrivelse beskriva de hinder och problem som 

identifierats; samt 

 

att skrivelsen undertecknas av arbetsutskottets ledamöter och tillsändes berörda statliga 

aktörer. 

 

 

§ 128 Nästkommande Förbundsdirektion 

 

Konferensen ”Vård i rörelse” med besök av socialministern hålls 2020-03-10 i Umeå. 

Nästkommande Förbundsdirektion blir med anledning av detta ett heldagsmöte 2020-03-11 i 

Umeå.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna planeringen. 


