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Strategi för folkhälsa

Förslag till vissa förändringar av
prislistor har utarbetats. Beträffande Barn- och ungdomspsykiatri,
Rehabiliteringsmedicin och försäljning av epikutantest har förbundsdirektionen beslutat om en
förändring fr.o.m. 1 juli 2011. När
det gäller förändringar för benmärgstransplantationer och neonatalvård överlämnas förslaget till
chefsamråden för yttrande inför
nytt avtal 2012.

Förbundsdirektionen diskuterade
utgångspunkterna för ett strategidokument för Folkhälsan. Förbundsdirektören och folkhälsogruppen skall arbeta med ett förslag och en politisk referensgrupp
har bildats för arbetet. Den består
av Agneta Granström (nll), Harriet Hedlund (vll), Hans Hedlund
(lvn) och Anna Hildebrandt (jll)

Abonnemang på videokonsultationer och teleradiologi.

Remisströmmar inom kirurgi och
neurologi har analyserats. Analysen visar i båda fallen att det finns
avvikelser från överenskomna
principer för remittering. Förbundsdirektionen var enig i sin
uppfattning att avvikelser från
överenskomna principer för remittering inte är acceptabelt och
att det är en angelägenhet för vart
och ett av regionlandstingen att
styra sin verksamhet på ett sådant
sätt att dessa principer vidmakthålls.
Förbundsdirektören fick i uppdrag att samtala med berörda och
direktionen vill ha en fortlöpande
redovisning.

Det sker en positiv utveckling i
användandet av distansteknik i
regionen. Det gynnar patienterna
och sänker kostnader. Förbundsdirektionen har beslutat om ett abonnemang i stället för styckefakturering för både videokonsultationer
och teleradiologi, fr.o.m. 1 juli
2011 t.o.m. sista december 2012.
Utvärdering sker under tiden och
ny ställning tas därefter.
Regionalt cancercentrum (RCC)
Norra sjukvårdsregionen fick den
högsta tilldelningen av statsbidrag
för uppbyggnad av Regionalt cancercentrum (7 mkr). Uppbyggnaden löper enligt plan i projektet och
rekrytering av chef pågår. Direktionen behandlade RCCs struktur
och arbetsprocess

Remitteringsströmmar kirurgi
och neurologi

Screening för bukaortaaneurysm

Förbundsdirektionen beslöt rekommendera lanstingen att följa den
rekommendationen, dock med hänsyn till olika tidsmässiga förutsättningar i landstingen.
Revisionsrapporter och revisionsberättelse för 2010
Fyra särskilda revisionsrapporter
har lämnats tillsammans med revisionsberättelsen för året. Rapporterna om Chefsamrådens arbete och
om Internkontroll kommer att ligga
till grund för fortsatt arbete. Revisionen föreslår ansvarsfrihet för
revisionsperioden.
Strategiska frågor under mandatperioden
Förbundsdirektionen har planerat
arbetet för vissa av de strategiska
frågorna för inledningen av mandatperioden.
Uppvaktning och skrivelse beträffande Flyget Östersund-Umeå
Regeringen har föreslagit att statens
särskilda ansvar för flygförbindelse
mellan Östersund och Umeå skall
upphöra. NRF har avgett en skrivelse och uppvaktade tillsammans med
Jämtlands läns landsting Trafikutskottet den 5 maj. Skrivelse tillställdes även infrastrukturministern
och finansutskottet.

Chefsamrådet har tidigare lämnat
en rekommendation beträffande
denna screening.
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