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Förbundsdirektionen har en delvis
ny sammansättning inför den nya
mandatperioden. 2011-2014.

En genomlysning skall göras,
med syfte att se om arbetet kan
ske gemensamt i regionen.

Arbetsutskottet består av
Harriet Jorderud , JLL, ordf,
Peter Olofsson, VLL,1:e vice ordf,
Stefan Tornberg, NLL, 2:e vice
ordf,
Kent Ögren, NLL, övrig ledamot,
Per Wahlberg, LVN, övrig ledamot
Årsredovisningen
Det ekonomiska resultatet för 2010
blir ett underskott på 528 tkr. Det
beror på ny tolkning av riktlinjer,
som ger en engångsavgift för pension till KPA på 709 tkr. Förbundet
har ett ackumulerat positivt resultat
på 1 301 tkr. Läs mer…
Regionalt cancercentrum (RCC)
Direktionen har godkänt ansökan
om statligt bidrag för att starta
RCC Norr. Beslut väntas från socialstyrelsen i slutet på mars.
Direktionen har också gett förbundsdirektören i uppdrag att börja
ett införandeprojekt som skall ta
fram detaljerat förslag till RCC´s
struktur, arbetsprocess, bemanning
budget och starta rekrytering av
RCC-chef. Målet är att RCC skall
vara igång 1 september 2011.

Slutrapport av Klinisk behandlingsforskning KBN
Projektfasen för KBN är avslutad
och verksamheten bedrivs permanent. Överväganden skall göras
under 2011 beträffande olika styrgrupperingar inom området klinisk
forskning.

Handlingsprogram för folkhälsa
Förbundsdirektionen beslutade
om ett handlingsprogram för
folkhälsa för 2011. Direktionen
skall också under året arbeta med
ett strategidokument inom området för de kommande åren.
Remitteringsströmmar barnsjukvård
Chefsamrådet i barnsjukvård redovisade sin analys av remitteringsströmmar under 2009. I rapporten konstaterar man att rätt
patienter remitterats och att de
ökade kostnaderna beror på högre
kostnader per patient. Kostnaderna skulle kanske kunna minskas,
genom en mer strikt planering av
vad som kan göras för patienten
hemmavid.
Utvärdering VISARE NORR
Förbundsdirektionen godkände
förslaget till uppdrag för utvärdering av VISARE NORR. Uppdraget skall redovisas vid direktionsmötet i maj.

Uppvaktningar i infrastrukturfrågor
Den 14 januari uppvaktade representanter från de fyra landstingen
infrastrukturminister Catharina
Elmsäter Svärd, om de patientrisker
som uppstår när flygplatser inte är
tillgängliga nattetid.
Den 2 februari uppvaktade Jämtlands läns landsting infrastrukturministern i Östersund för att understryka behovet av att flyget mellan
Östersund och Umeå upprätthålls.

Rapport från förbundsdirektören
Förbundsdirektören rapporterade
från samtal med de tre universiteten. Man kommer att undersöka
möjligheten att samverka kring specialist utbildning för sjuksköterskor
i regionen. I första hand diskuteras
utbildning för operationssjuksköterskor.
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