Nyheter
från förbundsdirektionens sammanträde
7 december 2011

Förbundsordningen
Landstingen har godkänt revideringen av förbundsordningen m.a.a.
RCC Norr. Vid dagens sammanträde beslutades om ytterligare
revideringar som syftar till att mer
betona uppföljning av kvalitet i
vården och arbete med centralisering/decentralisering.

Chefsamrådens rapporter
Chefsamråden har rapporterat sitt
regionala planeringsunderlag. En
sammanfattning presenterades för
förbundsdirektionen. Förslag till
nya uppdrag kommer att presenteras vid direktionens nästa möte 2829 februari.

Regionavtal 2012
Regionavtalet för 2012 beslutades.
Vissa förändringar i avtalet berör
t.ex. neonatalvård, benmärgstransplantationer och röntgen/gipsning
vid vårdcentraler.

Folkhälsopolitiskt program för
Norrlandstingen
Direktionen beslutade godkänna
ett nytt folkhälsopolitiskt program
för norrlandstingen. Det nya programmet tar sikte på prioriterade
områden och föreslår mått för att
mäta utvecklingen av hälsan inom
dessa områden. Direktionen beslutade också att den referensgrupp för folkhälsofrågor, som
utsågs vid majmötet, skall ha ett
fortsatt uppdrag.

Politisk referensgrupp för
forskningsfrågor
Direktionen har pekat på forskningen som en viktig strategisk
fråga för regionen. En politisk
referensgrupp har bildats till stöd
för utvecklingen. I gruppen ingår
Kent Ögren, NLL ordförande
samt Peter Olofsson VLL, Jacomina Berteema LVN och Monalisa Norrman JLL.

Samverkansorganisation för
sjuktransportfrågor
Avtal med övriga universitetsI regionen finns ett flertal samarsjukhus
Avtal har också slutits med Uppsa- betsgrupperingar kring sjuktransport- /reseområdet. En större tydla Akademiska sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset. För- lighet behövs kring vilket uppdrag grupperna har.
bundsdirektionen uppdrog till förbundsdirektören att slutföra avtalet Förbundsdirektionen beslöt enligt
med Karolinska universitetssjukhu- förslaget att förtydliga uppdraget
till den enda grupp som har ett
set.
uppdrag från NRF.

Reviderad arbetsordning
Som en konsekvens av tidigare
beslut reviderades förbundets
arbetsordning.
Registercentrum Norr
Förbundsregionen beslutade stödja
en ansökan från Västerbottens läns
landsting om att få inrätta Registercentrum Norr till stöd för kvalitetsregisterverksamheten i norra regionen
Förbundets kansli flyttar den 13
december till Köksvägen 11 i
Umeå. Ny postadress blir:
Norrlandstingens regionförbund
901 89 UMEÅ
Förbundsdirektören
rapporterade om fler aktuella frågor.
Vid direktionens nästa möte 2829 februari 2012 kommer bl.a.
utökningen av utbildningsplatser,
utveckling av chefsamrådens uppdrag och bemanning samt en rapport från Läkemedelsrådet att behandlas
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