Nyheter
från förbundsdirektionens sammanträde
22 maj 2012
Årsstatistik för riks- och
regionsjukvård 2011
Sammanställningen med
årsstatistik över riks- och
regionsjukvården 2011 är
färdigställd, med redovisning av
slutliga kostnader för den köpta
vården vid universitetssjukhus samt
slutliga rabatter.
Förbundsdirektionen beslutade att
godkänna rapporten.
Kvalitetsredovisning från
universitetssjukhusen
Kvalitetsredovisning skall enligt
den reviderade förbundsordningen
presenteras för de universitetssjukhus där regionen köper vård för
sina medborgare. Former för
redovisningen utarbetas tillsammans med universitetssjukhusen. Kvalitetsbokslutet från
regionvården på Norrlands
Universitetssjukhus presenterades.
En första sammanställning för
Karolinska-, Sahlgrenska- och
Akademiska Universitetssjukhusen, presenterades
muntligen. Förbundsdirektionen
beslutade att godkänna rapporten.

Revisorernas bedömning är att
Förbundsdirektionens
ansvarsutövande har varit i allt
väsentligt tillfredsställande och
att årsredovisningen utvecklats.

Verksamhetsförlagd utbildning
Tillgång på platser med god kvalitet för verksamhetsförlagd
utbildningen (VFU) i regionen är
en avgörande faktor för den
framtida kunskapsförsörjningen.
Förbundsdirektionen beslutade att
rekommendera landstingen att
arbeta efter ett inriktningsdokument för utvecklingen av VFU.

Verksamhetsrapport från
Läkemedelsrådet 2011
Läkemedelrådets verksamhetsrapport för 2011 ligger till grund
för utformningen av uppdrag till
chefsamråden och läkemedelsrådet. Beredningsgruppen har
utarbetat en sammanfattning och
förslag till beslut som
förbundsdirektionen antog.

Skrivelse till Trafikverket
angående nattöppna flygplatser
Förbundsdirektionen beslöt att
skicka en skrivelse till Trafikverket
om nödvändigheten av fler
nattöppna flygplatser i Norrland för
att klara akuta transporter.

Det regionala
planeringsuppdraget till
chefsamråden 2012-2013

Prisförändringar 1 juli 2012.

Förbundsdirektionen beslutade
om chefsamrådens uppdrag 20122013

Några förändringar i prislistan vid
NUS beslutades.

Ett Avtal mellan Rett Center och
NUS, om samverkan kring
Regionalt cancercentrum Norr har forskning mm har upprättats.
Förbundsdirektionen beslöt att
Beviljats 7,9 miljoner i statsbidrag för 2012, vilket var något avtalet länkas till regionavtalet.
mer än förväntat men mindre än
Samverkan inom området
det sökta beloppet.
laboratoriemedicin
Förbundsdirektionen beslöt om en
Revisionsberättelse 2011
Bemanningssituationen inom laboRevisorerna föreslår landstingen att revidering av budgeten.
ratoriemedicin i regionen har under
bevilja ledamöterna i
Förbundsdirektionen fick också
flera år varit ytterst ansträngd. En
Förbundsdirektionen ansvarsfrihet, information om Den regionala
ökad samverkan i organiserad form
samt att årsredovisningen
utvecklingsplanen för cancerskulle kunna bidra till att minska
godkänns.
vården. Planen är under utarbeproblemet. Förbundsdirektionen
tande och kommer till direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i
Revisionsrapporter 2011
i ett första steg i september. Beuppdrag att återkomma med ett
slut
kan
tas
i
december
2012
eller
bearbetat förslag till FörbundsdirekRevisorerna har lämnat rapporter
februari 2013.
tionen i september.
om förbundets verksamhet 2011.
Cancervården i Norra regionen
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