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 Arbetsutskott Paragrafer 1 - 4 

 

 

 PROTOKOLL 

 

 

Datum 

 

Tid 

 

Plats 

2021-01-15 

 

10.00-12.00  

 

Teamsmöte 

 

 

Deltagare Beslutande 

Glenn Nordlund (S)  

Ann-Marie Johansson (S) 

Peter Olofsson (S) 

Eva Hellstrand (C) 

Kenneth Backgård (SJVP) 

 

 

 

 

 

 

 

Adjungerade  

Harriet Hedlund (S) 

Nicklas Sandström (M) 

Ann-Christin Sundberg 

 

Tjänstepersoner 

Anneli Granberg 

Kent Ehliasson 

Marie Rodling-Wahlström 

Hans Svensson 

Lisbet Gibson 

Åsa Bellander 

Nina Fållbäck-Svensson 

Annika Renström 

Viktor Sjödin 

 

Ej närvarande 

Anna-Stina Normark 

Monika Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter med digital justering 

 

Ordförande 

 

Justerare 

 

Sekreterare                    

 

Glenn Nordlund (S) 

 

Eva Hellstrand (C) 

 

Viktor Sjödin  
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§ 1 Val av justerare 
 

Till att jämte ordförande justera protokollet Eva Hellstrand.  

 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att fastställa föredragningslistan.  

 

 

§ 3 Diskussion angående högspecialiserad vård NHV och 

nivåstrukturering   
 

Förbundsdirektören har tagit fram ett underlag till dagens sammanträde (bilaga 3). 

 

Förbundsdirektören ger en kort introduktion och deltagarna ges möjlighet att komma med 

förväntningar och önskemål för dagens möte. Det framgår av förväntningarna att utskottet 

idag inte bör gå in i sakfrågor direkt, utan mer fokusera på de strategiska delarna. Det är bra 

att titta bakåt tiden för att använda det i framtida arbeten. Det är även viktigt med krisinsikt 

eftersom vår sjukvårdsregion ligger efter de andra i konkurrens för att få delar av den 

högspecialiserade vården till Norra sjukvårdsregionen. Pandemin har gett viss respit i frågan 

och ger möjlighet att komma ikapp i arbetet.  

 

Det är viktigt är att skapa en målbild för sjukvårdsregionen samt en risk- och 

konsekvensanalys. I arbetet bör det även tittas på hur målbilden ser ut på nationell nivå. 

Målbilden bör vara tidsatt och kommunikativ. En förutsättning för ett lyckat arbete är tilliten 

till varandra.  

 

Förbundsdirektören ger information om bakgrunden till nationell högspecialiserad vård, hur 

processen ser ut för nämnden för högspecialiserad vård när de tar sina beslut. Vidare 

beskrivs hur nivåstrukturering, centralisering och decentralisering sker och varför 

högspecialiserad vård är viktigt för sjukvårdsregionen.  

 

Efterföljande diskussion menade att samordningen av remissvar inom högspecialiserad 

vården måste bli bättre. Resurser för arbetet kommer att utökas med ett processtöd vid NRF 

som arbetar med den frågan. Det är viktigt för hela sjukvårdsorganisationen i norr att 

upprätthålla forskning och kompetenser vid Norrlands universitetssjukhus NUS.  

 

Inför kommande förbundsdirektion kommer den högspecialiserad vården att vara en 

prioriterad fråga. En handlingsplan/strategi med beskrivningar av nuläge, för- och nackdelar 

och en tidplan ska utarbetas. Arbetsutskottet föreslår att detta görs till en stående punkt på 

förbundsdirektionens möten under 2021. Det första steget är att arbeta med den nationella 

nivåstruktureringen och nationell högspecialiserad vård. Sedan följer arbeten med de 

sjukvårdsregionala och inomregionala nivåerna.  

 

Arbetsutskottets beslut  
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att ärendet blir en stående punkt på förbundsdirektionens möten under 2021. 

 

 

§ 4 Nästkommande arbetsutskott 
 

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2021-02-25.  

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att godkänna planeringen. 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Glenn Nordlund

Titel, Organisation Ordförande , Region Västernorrland

Datum & Tid 2021-01-20 10:22:22 +01:00

Identifikationstyp E-post (glenn.nordlund@rvn.se)

Identifikations-id f6fbb6b89a8940da9d0baf10cdc30a01

Namn Eva Hellstrand

Titel, Organisation Justerare , Region Jämtland Härjedalen

Datum & Tid 2021-01-20 16:19:22 +01:00

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

Identifikations-id 33b0430339b6487fb1777db23654f7f6

Namn Viktor Sjödin

Titel, Organisation Sekreterare , Norra sjukvårdsregionförbundet

Datum & Tid 2021-01-20 16:21:11 +01:00

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

Identifikations-id 1ec37665ad1e478d84c0a3ac6eece39a
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