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FÖRTECKNING    2020-06-02 

Uppföljning av Förbundsdirektionens uppdrag  

Dnr 

 

Uppdrag 

 

Rapport/ 

Redovisning 

Slut-

behandling 

 

085/19 
Revisorernas budgetäskande för år 2020 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att uppdra till förbundsdirektören att inför 

budgetäskande för 2021 göra en uppföljning av 

kostnaderna för revisionen. 

FD 2019-10-02 § 70 

 

 

 

 

Utredning pågår 

gällande medels -

förbrukning de 

senaste åren som 

ska utgöra 

underlag.  

 

 

Specialistsjuksköterskeutbildning vid universiteten 

i norra sjukvårdsregionen 
 

Förbundsdirektionen beslutade 

att uppdra till förbundsdirektören att samordna 

regionernas kontakt med Luleå tekniska universitet, 

MittUniversitetet och Umeå universitet i syfte att verka 

för ett samlat utbud av relevanta 

specialistsjuksköterskeutbildningar i hela norra 

sjukvårdsregionen 

FD 2019-05-22 § 60 

 

Frågorna fanns 

med vid 

workshop 3 

december 2019. 

Samarbeten 

mellan 

universiteten och 

med sjukvårds-

huvudmännen är 

etablerat. Frågor 

och synpunkter 

kommer att 

överlämnas till 

vårdkompetens-

försörjningsrådet 

 

006/19 Överenskommelse med patient- och 

närståendeföreträdare inom ramen för nationella 

systemet för kunskapsstyrning 

 

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. 

FD 2019-12-04 § 108 

 

 

 

 

 

Utredning i syfte 

att skapa 

gemensamma 

rutiner pågår och 

kommer att 

presenteras på FD 

i juni 2020  

  

137/19 Samverkansavtal Akademiska sjukhuset 2020-2023 

Förbundsdirektionen beslutade FD 2019-12-04 

att godkänna förslag till samverkansavtal med 

Akademiska sjukhuset för perioden 2020-2023; samt 

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna 

densamma. 

FD 2019-12-04 § 113 

 

Klart 2019-12-18 



2(2) 

170/19 Ny ekonomibilaga från Karolinska 

universitetssjukhuset f rom 2020 

Förbundsdirektionen beslutade 

 

att godkänna förslag till ekonomibilaga från 

Karolinska universitetssjukhuset fr om 2020; samt 

att uppdra till förbundsdirektören att underteckna 

densamma. 

FD 2019-12-04 § 114 

 

Klart  2020-01-20 

 

Kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor 

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. 
FD 2019-12-04 § 127 

 

FUI-rådet 

beslutade 19 

februari 2020 att 

synpunkter och 

förslag bör 

överlämnas till 

det nyinrättade 

vårdkompetens-

försörjningsrådet.  

(Se punkten om 

specialistsjuk-

sköterske-

utbildningar) 

 

 

 

 
 

  


