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 Fastställd i Förbundsdirektionen 2021-xx-xx § xx Dnr 001/21 

RUTINER FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONENS ÅTERRAPPOTERING 

 

Nationella organ  

 

Förbundsdirektionen utser/nominerar ledamöter som representanter sjukvårdsregionen i 

vissa nationella organ. För den löpande uppsikten över de uppdrag som härigenom utförs 

för sjukvårdsregionen, gäller nedanstående rutiner för återrapportering till 

förbundsdirektionen.   

 

 

Nämnden för nationell högspecialiserad vård 

 

Regeringen har beslutat om en beslutsprocess avseende den högspecialiserade vården 

(2017/18:40.) Enligt det beslutet ska en nämnd, Nämnden för nationell högspecialiserad 

vård, tillsättas som ett särskilt beslutsorgan vid Socialstyrelsen. Den nämnden ersätter 

tidigare Rikssjukvårdsnämnden. Nämndens uppgift är att efter ansökningar från 

regionerna besluta om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad 

vård. Nämnden beslutar även om återkallelse av sådana tillstånd. 

 

I nämnden för högspecialiserad vård ingår en representant och ersättare för varje 

sjukvårdsregion. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. 

 

Rapportering sker vid varje förbundsdirektion. Representant för sjukvårdsregionen 

skickar eventuellt protokoll eller motsvarande till NRFs kansli som föreligger på 

förbundsdirektionens sammanträde. 

 

 

Nationella Huvudmannagruppen 

 

Sedan juni 2015 finns Rådet för styrning med kunskap vid socialstyrelsen. Rådet 

behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till 

huvudmän och profession på deras villkor. I rådet ingår nio myndigheter och 

Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Enligt förordningen (2015:155) ska den 

statliga styrningen med kunskap i fråga om hälso- och sjukvård och socialtjänst vara ett 

stöd för huvudmännen (kommuner och  regioner) och professionen. Enligt förordningen 

ska därför nio myndigheter samverka i Rådet för styrning med kunskap. Varje myndighet 

representeras av sin generaldirektör och ordförande i rådet är Socialstyrelsens 

generaldirektör. 

 

Parallellt med rådet har det bildats en Huvudmannagrupp. Gruppen ska informera rådet 

om områden där huvudmännen har behov av kunskap och hur den behöver utformas och 

kommuniceras. På samma sätt som rådet leds gruppen av Socialstyrelsens 

generaldirektör. 
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Huvudmannagruppen består av 6 ledamöter från region– en från varje sjukvårdsregion 

och 10 ledamöter från kommuner. Ledamöterna har utsetts av regeringen på förslag av 

Sveriges Kommuner och Regioner(SKR). 

 

Rapportering sker vid varje förbundsdirektion. Representant för sjukvårdsregionen 

skickar eventuellt protokoll eller motsvarande till NRFs kansli som föreligger på 

förbundsdirektionens sammanträde. 

 

 

Nationella screeningrådet 

 

I Socialstyrelsens arbete med att ta fram rekommendationer om screeningprogram finns 

ett nationellt screeningråd. Det nationella screeningrådet har en rådgivande och central 

roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga 

rekommendationer om nationella screeningprogram. De 10 ledamöterna samt 

ordföranden utses av Socialstyrelsen. Sjukvårdsregionerna nominerar representanter 

inför varje mandatperiod. 

 

Rapportering vid förbundsdirektionens möten då ny information finns sedan senaste 

rapporteringen. Representant för sjukvårdsregionen skickar eventuellt protokoll eller 

motsvarande till NRFs kansli som föreligger på förbundsdirektionens sammanträde.  

 

 

Återrapportering från nationella kommunalförbund 

 

I sjukvårdsregionen har medlemmarna kommunalförbund som berör sjukvårdsregionen. 

För att kunna samverka i dessa frågor behöver förbundsdirektionen löpande återrapporte-

ring. 

 

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg 

 

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016. Förbundets 

syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten 

genom samordning av gemensamma resurser.  

 

Styrelsen består en ordförande och en vice ordförande samt av sju ledamöter och sju 

ersättare. Region Västerbotten har vice ordförande och en ersättare, Region Norrbotten 

och Region Västernorrland har en ledamot och Region Jämtland har en ersättare 

 

Rapportering vid förbundsdirektionens möten då ny information finns sedan senaste 

rapporteringen. Representant för förbundet skickar eventuellt protokoll eller motsvarande 

till NRFs kansli. 

 

 

Skandionkliniken 

 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling är ett kommunalförbund med 

förbundsdirektion. Kommunalförbundet bildades 2006 med Region Västerbotten som 
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medlem från sjukvårdsregionen. Uppdraget med kliniken är att skapa förutsättningar för 

optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten.  

 

Direktionen består en ordförande och en vice ordförande samt av sexledamöter och sex 

ersättare. Region Västerbotten har vice ordförande och en ersättare, 

 

Rapportering vid förbundsdirektionens möten då ny information finns sedan senaste 

rapporteringen. Representant för förbundet skickar eventuellt protokoll eller motsvarande 

till NRFs kansli. 

 

 
 

Namn på de personer som ingår i respektive organ för Norra sjukvårdsregionen 

publiceras Norrlandstingens regionförbunds webbplats: 
http://www.norrlandstingen.se/politik/regionala-representanter-i-nationella-organ/ 
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