Nyheter
från förbundsdirektionens sammanträde

29 februari 2012
Utredningen föreslår
Årsredovisning
Förbundets ekonomiska resultat för • att en förlängning av nuvaran2011 blir ett underskott på 220 tkr,
de regionavtal sker för åren
beroende på engångsbelopp för
2012-2014 med tydligare forpensionsavgifter. För detta har ett
muleringar enligt punkt 5.5 i
engångsbelopp inbetalats. Underutredningen
skottet belastar förbundets ackumulerade positiva resultat.
• att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett beslutsunderlag för en samlad regional arNya riktlinjer för chefsamrådens
betsmedicinsk verksamhet från
uppdrag och bemanning
2015.
Förbundsdirektionen har tidigare
gett i uppdrag att se över riktlinjer
Förbundsdirektionen beslutade
för chefsamrådens bemanning och att godkänna utredningens föruppdrag. Ett förslag redovisades
slag.
vid dagens sammanträde. Underlaget till förslaget kommer från bl.a. Verksamhetsplan och budget
den enkät som förbundets revisorer för RCC Norr 2012
redovisade i början på 2011 och
Styrgruppen för RCC Norr har
från samtal med medlemmar i
lämnat förslag till verksamhetschefsamråden. Förbundsdirektioplan.
nen beslöt att godkänna förslaget
Förbundsdirektionen beslutade att
att gälla från 1 april 2012.
godkänna förslaget för 2012.
Underlagen ger också en utblick
mot 2013, som en information till
Utveckling av Arbetsmedicin i
landstingen inför planering för
regionen
2013.
Förbundsdirektionen beslöt vid sitt
sammanträde 2011-03-02 § 9, om
Ansökan om statsbidrag för
ett uppdrag att utreda den regionala uppbyggnad av RCC Norr
arbetsmedicinska verksamheten.
Statsbidrag för Regionala cancerUppdraget har utförts av chefsamcentra finns att söka 2012.
rådet för yrkesmedicin.
Ansökan skall vara inlämnad unSlutrapport lämnades 2011-11-09.
der mars och beslut väntas komI rapporten lämnas förslag till åtma under v 14.
gärder i såväl ett kortare som ett
Förbundsdirektionen beslutade
längre perspektiv.
att godkänna förslaget med redaktionella ändringar.

Postadress

901 89 UMEÅ

Rapport från rikssjukvårdsnämnden
Regionen representeras i Rikssjukvårdsnämnden av Harriet Hedlund
och Robert Winroth. Harriet Hedlund informerade vid dagens sammanträde. bl.a. om att det sker en
översyn över vilka områden som
skall nomineras som rikssjukvård.
Förbundsdirektionen beslutade också att godkänna den del av översynen som utarbetats i regionen.

Utveckling av forskningsanslaget
Visare Norr
En utvärdering av forskningsanslaget gjordes våren 2011. Ett förslag
till utveckling av anslaget presenterades. Det går ut på att ytterligare
betona samarbete mellan landstingen. Förbundsdirektionen beslutade
att godkänna förslaget. Förändringen gäller fr.o.m. beslut om 2013 års
anslag
Klinisk Neurofysiologi
Bemanningssituationen inom klinisk neurofysiologi i regionen har
under flera år varit ytterst ansträngd. Till detta kommer en ökad
efterfrågan på undersökningar
Chefsamrådet för neurologi/stroke
har rapporterat om den besvärliga
situationen och föreslagit att man
skulle belysa möjliga lösningar.
Förbundsdirektionen beslutade
att ge förbundsdirektören i uppdrag
att återkomma med ett underlag
senast till Förbundsdirektionen i
september.
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