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Reviderad förbundsordning Norra sjukvårdsregionförbundet
Ärendebeskrivning
Norrlandstingen Regionförbund, NRF, har under 2018 diskuterat förbundsordningen.
Vid mötet 2018-12-05 § 104 beslutade Förbundsdirektionen att för sin del godkänna den
föreslagna revideringen av förbundsordningen, förutom vad gäller antalet revisorer och
överlämna förslaget för beslut i regionerna. Vidare uppdrogs till förbundsdirektören att
utreda revisionens framtida utformning för NRF; samt att godkänna förslag till tidsplan
för det fortsatta arbetet med att processa ambitionsnivån under 2019.
Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund behöver revideras av flera
anledningar.
- Dels behöver flera formella benämningar ändras, t ex är nu alla norrlandstingen
regioner och det i sin tur gör att Norrlandstingens Regionförbund behöver byta
namn till Norra sjukvårdsregionförbundet.
- Dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning
- Dels har samarbete inom donationsverksamheten inte varit inskrivet
- samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.
Revideringen har delats upp i två steg:
Ett första där dokumentet uppdateras med redaktionella förändringar, och ett
nästa steg föreslås vara att processa ambitionsnivån under 2019.
En viktig utgångspunkt är målbilden för sjukvårdsregional samverkan som
fastställdes av NRFs förbundsdirektion 2018-05-16 § 37
”För att åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra medborgare
krävs en utveckling av den sjukvårdsregionala samverkan. Våra fyra regioner i
norr har gemensamma utmaningar när det gäller såväl geografi som demografi
och kompetensförsörjning. Med en gemensam utveckling av hela systemet för
hälso-och sjukvård och ett gemensamt säkerställande och stärkande av
universitetssjukvården i norra sjukvårdsregionen ökar möjligheterna att skapa
värde för våra patienter och medborgare. Ett gemensamt system för
kunskapsstyrning, samverkan kring forskning och kompetensförsörjning liksom
samverkan kring ledning och styrning är alla viktiga delar i detta.”
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