Nyheter
från förbundsdirektionens sammanträde
21 september 2011
Verksamhetsplan 2012-2014
och budgetramar 2012.
Verksamhetsplanen bygger på
direktionens beslut om viktiga
temaområden för mandatperioden.
Budgetramarna har uppräknats
efter sedvanlig modell, som för
2012 ger 3.0%.
Nästa verksamhetsår innehåller
flera faktorer som är svåra att
beräkna. Det är bl.a. bildandet
av RCC Norr, mer stöd till - och
uppföljning av; framför allt chef
samråden. Kansliet byter lokaler
vid årsskiftet. Det ger lägre hyra
men också vissa engångskostnader.
För att ha en beredskap för detta
har ett utrymme på 400 tkr tillförts budgetramen. Det finansieras ur eget positivt kapital på 1,3
miljoner kronor.
Regionalt Cancercentrum Norr är
inrättat
Förbundsdirektionen har tidigare
beslutat godkänna införandeprojektet för RCC Norr, samt
struktur och arbetsformer. Vid
dagens sammanträde beslutades
att RCC Norr nu är inrättat.
RCC chef blir professor Beatrice
Melin, som tillträder 15/11 Regionalt onkologiskt centrum och
cancerpreventionsmottagning
Norr ingår i RCC Norr.

Upptakts/informationsmöten
kommer att planeras i landstingen under senare delen av 2011
och början av 2012.
Infertilitetsbehandling –
Vårdprogram
Chefsamrådet för kvinnosjukvården i regionen har utformat
ett förslag till ett regionalt vårdprogram för infertilitet.
Förbundsdirektionen ville ha
ärendet ytterligare belyst utifrån
vilka villkor som tillämpas i
övriga Sverige, samt att en ekonomisk konsekvensanalys om
norrlandstingen skulle tillämpa
liknande villkor, redovisas.
Ärendet återkommer på förbundsdirektionen i februari
2012.
Utvärdering av forskningsanslaget Visare Norr

Kompetensförsörjningsråd
Förbundsdirektionen har beslutat
att inrätta ett kompetensförsörjningsråd som en arena för långsiktiga och strategiska kompetensförsörjningsfrågor på ledningsnivå. I
rådet ingår landstigens personaldirektörer och representanter för universiteten.
Läkemedelsrådets uppdrag har förtydligats när det gäller rapportering till förbundsdirektionen.
Förbundsdirektionen har också beslutat
om en dokumenthanteringsplan för
förbundet.
Läs mer…

Sammanträdesplan för 2012 har fastställts.
Förbundsdirektören rapporterade om
aktuella frågor.
Läs mer…

Umeå Universitet har genom
professor Urban Janlert genomfört en utvärdering av forskningsanslaget Visare Norr.
Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna utvärderingsrapporten och att den skall ligga till
grund för fortsatt utveckling av
anslaget. Förbundsdirektionen
beslutade också att uppdra till
förbundsdirektören att lämna
förslag på utformningen av ett
uppdrag till en politisk referensgrupp inom forskningsområdet.
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