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§ 84 a Förbundsdirektörens rapport i övriga
frågor till Förbundsdirektionen 2018-09-19
Styrgruppen för sjukvårdsregional vård på distans
Under det första skedet av uppbygganden av den sjukvårdsregionala delen av systemet för
kunskapsstyrning har NRF´s beredningsgrupp(BG) fungerat som styrgrupp. Beslutsordningen för
uppbygganden av den sjukvårdsregionala strukturen har nu förtydligats så att NRF´s
beredningsgrupp nu utgör beredningsgrupp till styrgruppen som består av
regiondirektörer/landstingsdirektör.

Kunskapsstyrning
På nationell nivå har beslut fattats om att etablera tre nya nationella programområden (NPO) för
Medicinsk diagnostik, Rehabilitering/Habilitering och Försäkringsmedicin samt Äldres hälsa
innefattande multisjuka äldre, geriatrik och palliativ vård i livets slutskede. Nominering från norra
sjukvårdsregionen pågår. Norra sjukvårdsregionen har värdskapet för två NPO; Endokrinologi och
Levnadsvanor och därmed ansvaret att tillhandahålla processledarstöd. Två processledare; Annika
Serrander och Helen Abrahamsson har därför rekryterats och påbörjat sitt arbete nu i september.
Arbetet med att forma den sjukvårdsregionala delen av systemet går vidare och målsättningen är
att etablera sex regionala programområden (RPO) under hösten 2018.
Sjukvårdsregionens representanter i de nationella samverkansgrupperna (NSG) för
Kvalitetsregister och Analys och uppföljning samt representanter för projektet NORA
(NORrlandstingens planering, uppföljning och Analys) och Registercentrum Norr har inlett ett
samarbete för att ta tillvara gemensamma resurser och möjligheter till gemensam utveckling.
Norra sjukvårdsregionens representant i den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet,
Maria Omberg RJH har fått uppdrag att undersöka förutsättningarna och behoven av en
sjukvårdsregional samordning av patientsäkerhetsområdet inklusive vårdhygien.

Uppföljning av projektportföljen (Dnr 124/17)
Utredning om förutsättningar för och genomförande av samverkansfrågor som initieras av
medlemslandstingen i beredningsgruppen genomförs ofta i projektform. För att få en översikt
samlas dessa i en s.k. projektportfölj som löpande uppdateras, bilaga 84 b.
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Redovisning av etableringsprojekt för RCPH (Dnr 084/18)
I det nationella systemet för kunskapsstyrning ingår även området Psykisk hälsa.
Socialdepartementet har under 2017 tillskjutit medel till landsting/regioner för att i samarbete
med landets kommuner bygga upp s.k. Regionala stödcentra för Psykisk hälsa (RCPH). För att
stämma överens med den övriga beslutade strukturen för kunskapsstyrning har man lämnat
namnet RCPH och stödcentrat kallas numera Regionalt programområde för Psykisk hälsa (RPO
Psykisk hälsa). I norra sjukvårdsregion har under våren 2018 bedrivits ett s.k. etableringsprojekt
gemensamt mellan landsting/regioner och kommunerna med syfte att skapa nödvändiga
förutsättningar för ett fungerande RPO och som underlag för beslut om start. Slutrapporten
redovisades för styrgruppen 2018-05-14, bilaga 84 c.
Landstinget/regionernas styrgrupp för kunskapsstyrning har fattat beslut om att för sin del starta
RPO Psykisk hälsa vilket faller inom ramen för den samlade strukturen. Statliga medel finns för
detta. En mindre del (30 %) avser landstinget/regionernas samverkan med kommunerna och där
har kommunerna uttryckt tvekan om samverkan på sjukvårdsregional nivå. Kansliets bedömning
är att ett slutgiltigt besked från sjukvårdsregionens kommuner tidigast kan fås kring årsskiftet.
Parallellt med att diskussionen med kommunerna pågår etablerar alltså landstinget/kommunerna
sin del av RPO Psykisk hälsa. Förslag till stegvis uppbyggnad hälsa bilaga 84 d. Vad innebär detta
för vår kommun, bilaga 84 e.

Redovisning av uppdrag om ökad samverkan i sjukvårdsregionen.
Vid förbundsdirektionens möte i september 2017 gavs uppdraget att föreslå aktiviteter
för att öka tilliten och samverkan i sjukvårdsregionen. Arbetsplanen omfattar följande
fem punkter:
 Gemensam målbild
- Beslut om en gemensam målbild fattades vid Förbundsdirektionen maj 2018
 System för kunskapsstyrning
- Uppbyggnad pågår enligt tidigare rapportering
 Ledningssamverkan och transparens
- Förslag framtaget för en årlig gemensam ledningsträff för regionerna.
 Översyn av regionavtalet avseende befrämjande av partnerskap
- Arbetet pågår
 Tydliggöra ändamål och arbetssätt för NRF
- Översyn av förbundsordningen pågår enligt särskilt beskriven process
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Kansliets lokaler
Förbundets kansli flyttade in i sina nuvarande lokaler våren 2017. Sedan dess har uppbygganden
av systemet för kunskapsstyrning påbörjats vilket har inneburit att ytterligare medarbetare
(processledare) tillkommit. Kansliet ser därför behov av att omdisponera arbetsplatserna i sina
lokaler genom att omvandla nuvarande videokonferensrum till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Konferensutrymmet flyttas till ett annat kontorsrum. Ingen utökning av lokalerna är aktuell men,
det innebär en kostnad för tillkommande inredning av arbetsplatser. 200 000 kr har därför
reserverats i budget 2019.

Ny RDAS (Regionalt donationsansvarig sjuksköterska)
Ny RDAS för norra regionen är utsedd. Hon heter Anneli Holst, Västerbottens läns landsting och
efterträdde Cecilia Diamant f rom den 1 september 2018.

Dataskyddsombud (Dnr 092/18)
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som gäller från den 25
maj 2018 och ersätter PuL, är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Samma regler gäller inom hela EU.
Norrlandstingens regionförbund är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förbundet
hanterar inom sitt ansvarsområde.
Samtliga myndigheter eller folkvald församlingar, det vill säga offentligt organ ska ha enligt GDPR
ha ett dataskyddsombud.
Förbundsdirektören har beslutat att förbundsekonomen har funktionen som dataskyddsombud
hos NRF. Kansliet har anmält detta till Datainspektionen.

