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Arbetsutskottet PROTOKOLL  

 
         

 

 

  

 Arbetsutskott Paragrafer 56 - 77 

 

 

 PROTOKOLL 

 

 

Datum 

 

Tid 

 

Plats 

2021-09-09 

 

08.30  

 

Teamsmöte 

 

 

Deltagare Beslutande 

Ann-Marie Johansson (S) 

Peter Olofsson (S) 

Eva Hellstrand (C) 

Kenneth Backgård (SJVP) 

 

Adjungerade  

Elina Backlund Arab (S) 

 

Ej närvarande 

Glenn Nordlund (S) 

 

 

Tjänstepersoner 

Anna-Stina Nordmark-Nilsson 

Tommy Svensson 

Marie Rodling-Wahlström 

Hans Svensson 

Åsa Bellander 

Monika Johansson 

Nina Fållbäck-Svensson 

Annika Renström 

Viktor Sjödin 

 

Ej närvarande 

Anneli Granberg 

Lisbet Gibson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter med digital justering 

 

Ordförande 

 

Justerare 

 

Sekreterare                    

 

Peter Olofsson (S) 

 

Eva Hellstrand (C) 

 

Viktor Sjödin  
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§ 56 Val av justerare 
 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att till justerare utse Eva Hellstrand (C) 

 

 

§ 57 Fastställande av föredragningslista 
 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att fastställa föredragningslistan med tillägget under § 74 Informationer - Projektet god och 

nära vård i ett glesbygdsperspektiv. 

 

 

§ 58 Revisorernas budgetäskande för år 2022 (dnr 065/21)  
 

Revisorerna har inkommit med sitt äskande inför budget 2022, bilaga 58. Revisorerna 

äskar att revisionsanslaget för år 2022 räknas upp med löne- och prisindex för oktober 

månads prognos, jämfört med den budget som erhölls för år 2021 (378 tkr). 

 

Kenneth Backgård lyfter synpunkten om att anslaget ska ligga kvar på samma nivå som 

2021. Frågan kommer att diskuteras på arbetsutskottets träff med förbundets revisorer, 

den 29 september, i samband med förbundsdirektionen.  

 

Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen  

 

att göra en uppräkning av anslaget för år 2022 till revisorerna enligt samma principer 

som för NRF kansli. 

 

 

§ 59 Revisionsplan med riskanalys för år 2021 (dnr 062/21)  
 

Revisorerna har översänt sin revisionsplan med riskanalys för år 2021, vilken framgår i 

sin helhet av bilaga 59 a-b. År 2021 kommer endast grundläggande granskning att 

genomföras. Den grundläggande granskningen är översiktlig och inriktad mot om 

direktionen säkerställer att verksamheten år 2021 genomförs i enlighet med 

förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om. 

Direktionens åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer för år 2020 ska 

också följas upp. För år 2021 ska granskningsarbetet särskilt uppmärksamma 

direktionens:  

 

• Styrning och kontroll över arbetet med att bygga upp en sjukvårdsregional plattform i 

norra sjukvårdsregionen för kunskapsstyrning.  

• Styrning och kontroll över RCC Norr.  

• Arbete med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål.  

• Arbete med att utveckla den interna kontrollen.  

• Dokumenthanteringsplan och diarieföring.  
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Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 60 Ökad samverkan där det finns representanter från Norra 

sjukvårdsregionen (dnr 071/21) 
 

Vid förra förbundsdirektionen diskuterades om det är lämpligt med förmöten med en 

gruppering förtroendevalda och tjänstepersoner innan av möte med ägarråd och dylikt till 

exempel Ineras ägarråd. Det konstaterades att det kan vara bra med samordning för större 

möjligheter att påverka. 

 

Förbundsdirektören fick i uppdrag att kartlägga inom vilka organ det kan behövas ökad 

samverkan där det finns representanter från Norra sjukvårdsregionen. Exempel är 

nationella bolag, kommunalförbund eller ekonomiska föreningar. Kartläggningen ska 

redovisas på kommande förbundsdirektion samt återkomma på nästa AU då även Glenn 

Nordlund är närvarande. Utkast till kartläggningen finns i bilaga 60.  

 

Arbetsutskottets beslut  

 

att överlämna ärendet som information till förbundsdirektionen  

 

 

§ 61 Delårsrapport per 2021-08-31 (dnr 074/21) 
 

Arbetet med delårsrapport för perioden till och med 31 augusti 2021 pågår. Vid dagens 

möte föreligger inte rapporten.  

 

Arbetsutskottets beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen  

 

 

§ 62 Reviderad verksamhetsplan och budget 2021 – 2023 (dnr 87/20) 

 

Pandemin har medfört minskade kostnader för förbundet. Utifrån delårets utfall föreslås 

att budgeten revideras.  

 

Arbetsutskottets beslut  

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen  
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§ 63 Avtal om regionvård 2021 – föreslagna prisförändringar f r om 

2021-11-01 (dnr 047/21)  

 

Region Västernorrland (RVN) har efterfrågan från andra regioner på vårdtjänster som 

avser Livsstilsbehandling. Region Västernorrland har därför inkommit med underlag som 

beskriver tjänsterna och självkostnaden. Priserna föreslås inkluderas i bilaga 3 utgåva 2. 

Underlagen har beretts och godtagits av den sjukvårdsregionala beredningsgruppen. 

Vårdtjänsternas pris beskrivs i korthet i det följande.   

 

Ersättning av vård, livsstilsbehandling, i Region Västernorrland 

En fullständig tjänst består av fem veckor. En basvecka, tre hälsoveckor och en 

uppföljningsvecka. Vården bedrivs enligt det följande; 

 

Vecka 1 - Basvecka C (nya remitterade) 

Vecka 2 - 4 Hälsoveckor B (för de som ca 1 månad tidigare varit på sin basvecka) 

Vecka 5 Uppföljningsvecka S (för de som ca 10 månader tidigare genomfört sin 

basvecka) 

Vecka 6 Basvecka D (nya remitterade) 

Vecka 7 Hälsoveckor C (för de som tidigare varit på basvecka C) 

Vecka 8 Uppföljning T (för de som ca 10 mån tidigare genomfört sin basvecka) 

 

De föreslagna priserna som inarbetas i prislista, bilaga 3, webbutgåva 2 är följande; 

 

 
 

 

Arbetsutskottet förslår till förbundsdirektionen 

 

att godta de föreslagna priserna att gälla från 2021-11-01. 

 

 

§ 64 Processen för inomregional nivåstrukturering och nationell 

högspecialiserad vård (dnr 019/21) 
 

Vid förbundsdirektionen den 9 juni beslutades att förbundsdirektören ska utarbeta ett 

beslutsunderlag till kommande förbundsdirektion gällande kriterier för områden som bör 

vara föremål för tillståndsansökningar för nationell högspecialiserad vård i norra 

sjukvårdsregionen. Kansliet behöver dock inhämta ytterligare information och därmed 

behövs mer tid för beredning av ärendet.  

 

Förbundsdirektören ger information till arbetsutskottet på sammanträdet.  

 

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta 

 

att överlämna ärendet som en information till förbundsdirektionen. 
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§ 65 Anmälan av protokoll från FUI-rådet  
 

FUI-rådet protokoll den 2021-05-21 bifogas för kännedom, bilaga 65.  

 

Arbetsutskottet föreslog förbundsdirektionen besluta 

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 66 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård  
 

Det lämnas en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad 

vård. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen. 

 

 

§ 67 Rapport från Nationella huvudmannagruppen  
 

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om Huvudmannagruppens 

arbete.  

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 68 Rapport från Skandionklinikens direktion  
 

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från Region Västerbottens 

representanter i direktionen för Skandionkliniken.  

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 69 Rapport från Nationella screeningrådet 
 

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från sjukvårdsregionens 

representant om screeningrådets arbete. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen.  
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§ 70 Rapport om Svenskt Ambulansflyg  
 

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från sjukvårdsregionens 

representanter för Svenskt Ambulansflyg. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna rapporten till förbundsdirektionen. 

 

 

§ 71 Anmälningsärenden 
 

Inga anmälningsärenden anmäldes vid mötet.  

 

 

§ 72 Förbundsdirektören informerar  
 

Förbundsdirektören lämnar rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens sammanträde. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 73 Uppföljning av givna uppdrag  
 

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens 

sammanträde. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna ärendet till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 74 Informationer 
 

Organiserad prostatacancertestning 

 

Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att överlämna informationerna till förbundsdirektionen.  

 

 

§ 75 Delegationsärenden till förbundsdirektionen  
 
Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden. 
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§ 76 Nästkommande förbundsdirektion 
 

Nästkommande förbundsdirektion hålls i Umeå den 28 - 29 september 2021, lunch till lunch, 

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

förbundsdirektionens sammanträde. 

 

Förbundsdirektionens sammanträde i december planeras att hållas fysiskt i Umeå med 

förbehåll att ändras till digitalt om pandemiläget förvärras.  

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att godkänna planeringen. 

 

 

§ 77 Nästkommande arbetsutskott 
 

Nästkommande arbetsutskott är planerad till 2021-10-18, kl 08:30-09:30 via teams. 

 

Arbetsutskottet beslutade 

 

att godkänna planeringen. 
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