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Förbundsdirektionen PROTOKOLL 

  

 

 

 
 Förbundsdirektionen Paragrafer 43 - 70  

    

Plats 

Lokal 

 

 

Regionhuset, Luleå 

Styrelserummet  

 

Deltagare 

 

Beslutande 

Glenn Nordlund (S) 

Elina Backlund Arab (S) 

Jonny Lundin (C) 

Lennart Ledin (L) 

Ann-Marie Johansson (S) 

Bengt Bergqvist (S) 

Anna-Lena Danielsson (S) 

Harriet Hedlund (S)  

Kenneth Backgård (SJVP) 

Linda Frohm (M) 

Anders Öberg (S) 

 

Ej närvarande 

Malin Bergman (C) 

Peter Olofsson (S) 

Nicklas Sandström (M) 

 

Ej tjänstg ersättare 

Ingeborg Wiksten (L) 

Pia Lundin (SJVP) 

Dan Ankarholm (SJVP) 

Elisabeth Lindberg (S) 

 

Ej närvarande 

Anton Nordqvist (MP) 

Robert Hamberg (M) 

Jonas Karlberg (V) 

Ewa-May Karlsson(C) 

Monika Hedström (M) 

 

Tjänstepersoner 

Tommy Svensson 

Lisbet Gibson 

Monika Johansson 

Nina Fållbäck-Svensson 

Viktor Sjödin 

 

Endast Informationspunkter 

Anna-Stina Nordmark Nilsson 

§§ 48-51, 54, 56-58, 60-63, 65 

Moa Bjerner  

§§ 48-51, 54, 56-58, 60-63, 65 

Anneli Granberg §§ 48-51, 65 

Åsa Bellander §§ 48-51, 65 

Jenny Eklund §§ 48-51, 65 

Anna-Lena Sunesson § 54 

Mats Brännström § 56 

 

Ej närvarande 

Anders Byström 

Anna Granevärn 

Brita Winsa 

Magnus Hedström 

 

 

Underskrifter med digital justering 

 

Ordförande 

 

Justerare 

 

Sekreterare 

 

Glenn Nordlund (S) 

 

Kenneth Backgård (SJVP) 

 

Viktor Sjödin  

 

BEVIS OM ANSLAG 

Justering har tillkännagivits genom anslag på Norra sjukvårdsregionförbundets anslagstavla 

 

Organ Norra sjukvårdsregionförbundet 

 

Sammanträdesdatum 

 

2022-06-15  

 

Anslagsdatum 

 

Protokollet anslås senast två dagar efter justering 

 

Förvaringsplats för protokollet 

 

Norra sjukvårdsregionförbundet, Köksvägen 11, 901 89 Umeå 

 

Underskrift 

 

 
Viktor Sjödin 
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§ 43 Fastställande av tjänstgöringslista 
 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa tjänstgöringslistan enligt upprop. 
 

 

§ 44 Val av justerare 
 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att till justerare utse Kenneth Backgård (SJVP). 

 

 

§ 45 Fastställande av föredragningslistan 

 
Ett anmälningsärende har tillkommit efter utskick, Kompetensförsörjningen i Norra 

sjukvårdsregionen. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående tillägg.  

 

 

§ 46 Arbetsutskottets protokoll  
 

Arbetsutskottets protokoll från 2022-05-25 anmäldes, bilaga 46. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 47 Sammanträdesplan 2023 för förbundsdirektionen (dnr 042/22) 

 
Vid sammanträdet diskuterades planering av direktionens och arbetsutskottets sammanträden 

för 2023. SKR har skickat ett beslut på datum till regionerna som förbundet tagit del av. 

Kansliet har utarbetat ett förslag till direktionen efter detta. Förslaget framgår av bilaga 47a-b.  

 

NRF bör få besluta om sina sammanträdesdatum innan regionerna beslutar om sina 

mötesdatum. Samordning mellan NRF och regionerna har skett under våren för att 

planeringen ska ske på bästa möjliga sätt. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna sammanträdesplan för 2023. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1389227



Norra sjukvårdsregionförbundet 2022-06-15 3 (9) 

Förbundsdirektionen PROTOKOLL 

  

 

 

 

§ 48 Revisionsberättelse 2021 (dnr 007/22) 

 
Revisorerna har avgett en revisionsberättelse för år 2021, vilken har översänts till 

regionerna och till NRF för kännedom. I den föreslås huvudmännen bevilja ledamöterna i 

förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet samt att godkänna 

årsredovisningen. 

 

Revisionsberättelsen framgår av bilaga 48. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 49 Revisionens granskningsrapporter 2021 (dnr 007/22) 

 
Revisorerna har översänt granskning för år 2021 samt en skrivelse till förbundsdirektionen. 

 

Årets granskningsrapporter är ”Grundläggande granskning för 2021” (bilaga 49 a), 

”Granskning avseende räkenskapsåret” (bilaga 49 b) samt ”Granskning av God ekonomisk 

hushållning, finansiella mål år 2021” (bilaga 49 c).  

 

Revisorerna har även lämnat en skrivelse till förbundsdirektionen (bilaga 49 d). I denna 

lämnas vissa rekommendationer till förbundsdirektionen. Revisorerna emotser ett yttrande 

med uppgift om direktionens åtgärder senast 2021-06-18. Ett förslag till yttrande bifogas 

och framgår av bilaga 49 e. 

 

Revisorernas sammanlagda bedömning är att verksamheten var genomförd i enlighet med 

förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som förbundsdirektionen beslutat 

om i verksamhetsplan 2021. Förbundsdirektionen bedöms även ha haft tillräcklig styrning 

och kontroll överlämnade uppdrag.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna föreliggande förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna; 

 

att uppdra till förbundsdirektören att översända svar till revisorerna enligt bilagt förslag; 

samt 

 

att i övrigt notera granskningsrapporterna. 

 

 

§ 50 Preliminära budgetramar NRF 2023 (dnr 043/22) 

 
Enligt förbundsordningen ska NRF presentera en preliminär budgetram för 

förbundsdirektionen i maj/juni. Bifogat finns ett förslag till preliminär budgetram för 2023 

(bilaga 50). 
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna förslag till preliminär budgetram 2023; samt 

 

att budgeten översändes till medlemsregionerna. 
 

 

§ 51 Kostnadsanalys av sjukvårdsregional och nationell vård 2021 – inom 

och utom sjukvårdsregionen (dnr 045/22)  

 
En sammanställning med uppföljning beträffande sjukvårdsregional och nationell vård 

2021, inom och utom sjukvårdsregionen har tagits fram. Bifogat framgår rapport (bilaga 

51a) och bildspel som föredras vid förbundsdirektionen (bilaga 51b). Kostnadsanalysen har 

även sänts till ekonomgruppen och ekonomidirektörerna.  

 

Förbundsekonomen föredrar kostnadsanalysen på dagens sammanträde.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen. 

 

 

§ 52 Beslut om statsbidrag 2022 för fortsatt arbete med RCC Norr (dnr 

010/22) 

 
Socialstyrelsen beviljar Regionalt Cancercentrum 12,25 mnkr i statsbidrag för 2022 (bilaga 

52). Beslutet delges till förbundsdirektionen vid kommande möte. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att informationen godkänns. 
 

 

§ 53 R-DAL och R-DAS – Ärende om utökat tjänsteutrymme (dnr 038/22) 

 
Tidigare R-DAL, sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och nuvarande R-DAS, 

sjukvårdsregionalt donationsansvarig sjuksköterska har påtalat att tjänsteutrymmet för 

uppdragen är för litet, f n 25% vardera, vilket är en problematik som har funnits redan från 

start av uppdragen.  

 

Flertalet av deltagarna i den nationella expertgruppen R-DAL och R-DAS har 50 % uppdrag, 

vilket också är Socialstyrelsens rekommendation. Det förväntas numera att R-DAL och R-

DAS både ska sköta de sjukvårdsregionala uppdragen och delta i arbete kopplat till 

kunskapsstyrningen genom NPO PIVoT. De är ledamöter i RPO PIVoT.  
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Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt donationscentrum, där R-DAL och R-DAS är 

rådgivare. Ett annat uppdrag är att de ansvarar för den donationsutbildning som erbjuds i 

Vävnadsrådets regi (dvs SKR).  

 

Vävnadsrådet, VOG Organ har rekommenderat Norra sjukvårdsregionen att erbjuda EDHEP-

utbildning, en utbildning i det svåra samtalet om död och donation, vilket erbjuds i övriga 

sjukvårdsregioner. Alla läkare och sjuksköterskor som arbetar på IVA har behov av den 

utbildningen. R-DAL och R-DAS representerar norra sjukvårdsregionen i VOG Organ, vilket 

är ett uppdrag som tillkommit och som kräver tid och betydande arbetsinsatser. 

 

I uppdraget ingår att skriva remissvar å regionernas vägnar på nationella utredningar ex vis 

donationsutredningar och Socialstyrelsens förslag på revision av SOSFS 2005:10. 

 

Som sista sjukvårdsregion i Sverige har DCD införts som alternativt sätt att kunna bli 

organdonator i Umeå. Uppdraget har inneburit informationsinsatser, produktion av 

undervisningsfilmer, framtagande av checklistor, organisation av donationsteam samt 

undervisning. Detta ska vidmakthållas på NUS kombinerat med arbete med DBD-donationer. 

Motsvarande insatser ska göras på övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen, vilket blir ett 

uppdrag för R-DAS och R-DAL.  

 

Förbundsdirektören har tillsammans med förbundsekonomen sett över vilka alternativ till 

finansiering som är möjliga. Uppdraget för R-DAS föreslås utökas till 50 % genom att nyttja 

de beslutade intäkterna för tidigare Strama-arbete. Förslaget gäller i nuläget endast R-DAS. 

Om det finns behov av en utökning av uppdraget för R-DAL, återkommer det som en ny 

frågeställning. 

 

Ärendet har föredragits och beretts i beredningsgruppen, som tillstyrker förslag till en 

utökning av uppdraget för R-DAS (bilaga 53)  

 

Beredningsgruppen föreslår förbundsdirektionen att besluta om en utökning av R-DAS- 

uppdraget från 25% till 50% av en heltidstjänst. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att besluta enlighet ovanstående förslag. 

 

 

§ 54 Uppföljningsrapport cancervården 2019-2021 (dnr 048/22) 

 
RCC-Norr har lämnat en rapport för cancervården, rapporten är både bakåtblickande och 

framåtblickande genom regionernas handlingsplaner. Anna-Lena Sunesson föredrar 

rapporten på dagens sammanträde och rapporten framgår i sin helhet i bilaga 54.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna rapporten. 
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§ 55 Cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2022–2024 (dnr 108/21) 

 
Styrgruppen för RCC Norr har tagit beslut om förslag till revidering av regional 

utvecklingsplan för cancervården för åren 2022 - 2024. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 2021-12-08 § 86 att godkänna den reviderade 

sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancerområdet att översändas till regionerna som 

reviderar sina egna handlingsplaner. 

 

Cancerplanen återkommer till förbundsdirektionen 2022-06-15 tillsammans med de 

handlingsplaner som medlemmarna utarbetat. Handlingsplanerna ska då slutligen 

fastställas av förbundsdirektionen. 

 

Handlingsplanerna från Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland 

Härjedalen och Region Norrbotten framgår av bilagor 38 a-d.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna handlingsplanerna.  
 

 

§ 56 Projektet god och nära vård i ett glesbygdsperspektiv - Ansökan fas 2 
(dnr 084/21) 
 

Projektsamordnare Mats Brännström medverkar vid sammanträdet för att ge en redovisning 

av ansökan och beredningsprocess. Underlag enligt bilaga 56. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna ansökan för fas 2 enligt ovanstående bilaga samt  

 

att förbundsdirektören tillsammans med regiondirektörerna signerar ansökan. 

 

 

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

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av 

förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 65. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen.  

 

 

§ 58 Information om kunskapsstyrningen (dnr 019/22) 
 

Förbundsdirektören ger en lägesrapport på förbundsdirektionen, lägesrapporten framgår av 

förbundsdirektören rapport och presentation nedan § 65. 
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Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen.  

 

§ 59 Anmälan av protokoll från FUI-rådet  
 

FUI-rådet protokoll den 2022-02-16 bifogas för kännedom, bilaga 59.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 60 Rapport från Nämnden för nationell högspecialiserad vård  
 

Det lämnas en rapport från sjukvårdsregionens ledamöter i Nämnden för högspecialiserad 

vård. Protokoll från den 9 mars 2022 finns enligt bilaga 60.  

 

Vid mötet den 18 maj beslutades det om två tillstånd som berör norra sjukvårdsregionen, ett 

för svåra ätstörningar och ett för svåra lungsjukdomar för barn. Det gavs information om det 

beviljade tillståndet för ryggmärgsskadevården som fungerar bra i norra sjukvårdsregionen.  

 

Till mötet i september kommer information om fortsatt hantering av området könsdysfori.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 61 Rapport från Nationella huvudmannagruppen  
 

Vid förbundsdirektionens sammanträde lämnas information om huvudmannagruppens arbete.  

 

Det var bra diskussioner vid förra mötet. Ett av fokusområdena var förebyggande arbete. Bl a 

handlade diskussionen om personer som inte klarar betygskraven i årskurs nio, främst 

kommer dessa elever från studieovana hem. Efter pandemin har det förebyggande arbetet haft 

svårt att komma tillbaka till samma nivå som innan.  

 

Till ett framtida sammanträde med NRF:s direktion bjuds processledaren för NPO 

levnadsvanor in. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 62 Rapport från Skandionklinikens direktion  
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Förbundsdirektionen fick vid sitt sammanträde ingen en information då ledamöterna från 

direktionen i  Skandionkliniken var frånvarande.  

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att ärendet utgår. 

 

 

§ 63 Rapport om Svenskt Ambulansflyg  
 

Förbundsdirektionen får vid sitt sammanträde en information från regionernas representanter 

för Svenskt Ambulansflyg. 

 

Under veckorna 24 till 32 kommer det flygas med fyra plan i stället för fem. Det kommer inte 

påverka patientsäkerheten utan det löses med mer samordning och effektiviseringar. 

 

Förbundet arbetar med att trimma verksamheten ytterligare för att kapa kostnader och komma 

i nivå med tidigare budgeterade nivåer.   

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 64 Anmälningsärenden 
 

Kompetensförsörjningen i Norra sjukvårdsregionen (dnr 054/22) 

 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i hela norra regionen. Samordning är en 

förutsättning för att lyckas. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att förbundsdirektören ges i uppdrag att skriva fram ett förslag till plan för samordning av 

kompetensförsörjningen i norra Sverige.  

 

att förbundsdirektören åter kommer till arbetsutskottet den 13 september med en första 

rapport.  

 

 

§ 65 Förbundsdirektören informerar  
 

Förbundsdirektören lämnar en rapport i aktuella frågor vid förbundsdirektionens 

sammanträde. Bilaga 65. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 
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att godkänna informationen. 

 

 

§ 66 Uppföljning av givna uppdrag  
 

Förbundsdirektionens uppdrag till förbundsdirektören redovisas vid förbundsdirektionens 

sammanträde. Bilaga 66. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna informationen.  

 

 

§ 67 Informationer 

 

Vid dagens sammanträde föreligger inga informationsärenden. 
 

 

§ 68 Delegationsärenden till förbundsdirektionen  
 

Vid dagens sammanträde föreligger inga delegationsärenden. 
 

 

§ 69 Val till Nationella screeningrådet (dnr 050/22) 

 
Lena Asplund (M) har entledigats från sina uppdrag inom förbundet och en ny representant 

till Nationella screeningrådet ska utses till slutet av mandatperioden. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att utse Elina Backlund Arab (S) till Nationella screeningrådet. 

 

 

§ 70 Nästkommande förbundsdirektion 
 

Nästkommande förbundsdirektion hålls den 4 - 5 oktober 2022, lunch till lunch.  

Sammanträdet kommer att hållas digitalt via Teams. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna planeringen. 
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