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Närvarande ledamöter 
Kent Ehliasson, ordförande  Regiondirektör, Region Västerbotten 
Hans Adolfsson  Rektor, Umeå universitet 
Katrine Riklund  Prorektor, Umeå universitet 
Patrik Danielson  Dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet 
Marie Bixo  Prodekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet 
Brita Winsa  Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten 
Clas Ahlm  Forsknings- och utbildningsdirektör, Region Västerbotten 
Anna-Maria Stenlund Berggren   Områdeschef tandvård, Region Västerbotten 
Göran Larsson   FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen 
Pia Näsvall, pp. 47-52, pp. 54-57   Chefsläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten 
Tine Riklund  Studentrepresentant, Kårordförande, Umeå Medicinska 

studentkår, Umeå universitet 
   
Övriga närvarande   
Ann-Christin Edlund, sekreterare  Kanslichef, Kansliet för medicin, Medicinska fakulteten, Umeå 

universitet 
Pelle Håkansson  Enhetschef, FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen 
Kristina Lejon, p. 51, p. 54  Vicedekan för utbildning, Medicinska fakulteten, Umeå 

universitet 
Anders Sjöstedt, p. 52  Professor, prefekt, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå 

universitet 
Tor Monsen, p. 52  Medicinsk chef, Laboratoriemedicin, Region Västerbotten 
Anders Wänman, p. 57  Ordförande TUA-kommittén, professor, prefekt, Institutionen för 

odontologi 
Nina Fållbäck Svensson, p. 58  Förbundsdirektör, Norra sjukvårdsregionförbundet 
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Ärende Anmärkning 

47. Fastställande av föredragningslistan 
 

Styrelsen beslutar  
- att fastställa föredragningslistan enligt 

utsänt förslag.  
 
Bilaga 47 
 

48. Val av justerare 
 

Styrelsen beslutar 
- att utse Patrik Danielson att jämte 

ordföranden justera protokollet. 
  

49. Adjungering, anmälan av nya ledamöter Styrelsen beslutar  
- att adjungera Pelle Håkansson, 

enhetschef FoU-enheten, Region 
Jämtland Härjedalen, till mötet. 
 

50. Föregående protokoll Ordförande föredrar ärendet. 
 
Ad acta 
 
Bilaga 50 
 

51. Nuläge: Gemensamt kliniskt 
träningscentrum mellan Umeå 
universitet och Region Västerbotten 
(stående punkt) 
 

Kristina Lejon och Brita Winsa föredrar ärendet. 
 
Clas Ahlm informerar om att Region Västerbotten 
under år 2021 kommer att flytta sitt kliniska 
träningscentrum till by 5 A. Flytten kommer ge 
möjlighet till utökat samarbete med universitetets 
kliniska träningscentra. 
 
Göran Larsson, Region Jämtland Härjedalen, 
informerar om att regionen har byggt ett kliniskt 
träningscentrum på 700 kvadratmeter och att två 
rum har avsatts till läkarstudenters 
metodträning. 
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Ärende Anmärkning 

 

52. Diskussion: Behov av gemensamt 
Biosafety Level 3 (BSL3) laboratorium 
vid Norrlands universitetssjukhus 

Anders Sjöstedt och Tor Monsen föredrar 
ärendet. 
 
Styrelsen diskuterar behov av lokaler för ett 
säkerhetslaboratorium, BSL3, då nuvarande 
lokaler inte är funktionella och dessutom finns i 
byggnader som har BRO-problematik.  
 
Styrelsen diskuterar behov av ombyggnation av 
befintliga lokaler alternativt nybyggnation och 
olika förslag på lösningar på kort och lång sikt. 
 
Region Västerbotten informerar om att lokalläget 
är bekymmersamt för dem, att en snabb lösning 
är svår att få till stånd men att behovet på ett 
säkerhetslaboratorium behöver lyftas och tas in i 
regionens fastighetsplan.  
 
Bilaga 52 a-b 
 

53.  Önskemål om lägesuppdatering från – 
och att involvera universitetet i – 
diskussioner om omorganisation inom 
Region Västernorrland; konsekvenser för 
Umeå universitets utbildningar i RVN 
(läkarprogram Sundsvall, 
sjuksköterskeprogram Örnsköldsvik 
samt av RVN önskad 
sjuksköterskeutbildning Sollefteå) 
 

Styrelsen beslutar 
- att bordlägga ärendet då representant 

från Region Västernorrland inte 
närvarade vid mötet. 

 
Det påtalas att en liknande frågeställning bör gå 
till Region Norrbotten utifrån den 
förändringsprocess i ledningsorganisation som de 
genomgår, enligt information som getts i ALF-
kommittén. 
 
Bilaga 53 
 

54. Information: VFU-avtal för 
tandhygienistutbildning 

Anna-Maria Stenlund Berggren och 
Kristina Lejon föredrar ärendet 
 
Styrelsen informeras om förslaget till avtal 
gällande VFU-avtal för tandhygienistutbildning. 



Protokoll 
Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse 
Sammanträdesdatum: 2020-12-17 

  
Sid 4 (6)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ärende Anmärkning 

Avtalet mellan Umeå universitet och regionerna 
tydliggör fördelning av studenter för VFU-
placeringar inom regionerna. Parterna är överens 
om de föreslagna skrivningarna och avtalet är 
därmed redo att undertecknas. 
 
Mellan de fyra regionerna finns även ett förslag 
på ett kompletterande avtal som ska reglera den 
ekonomiska delen för intern VFU.  
 
Avtalen som tecknas kommer vara löpande med 
automatisk förlängning som kan sägas upp med 
viss uppsägningstid. 
 
Bilaga 54 a-e 
 

55. Diskussion: Gemensam 
lägesuppdatering från förhandlingarna 
avseende nytt avtal för läkarutbildningen 
på fyra studieorter (LP4U) 
 

Katrine Riklund föredrar ärendet. 
 
Styrelsen informeras om att förhandlingarna 
fortgår, att parterna har samsyn kring många 
delar i ett kommande avtal och att tidplanen ser 
ut att hålla. 
 
Minnesanteckningar från senaste mötet i 
förhandlingsgruppen kommer att skickas ut 
tillsammans med NUSS protokoll. 
 

56. Beslut: ALF-budget och 
verksamhetsplanering 2021, ALF-
kommittén 

Marie Bixo föredrar ärendet. 
Styrelsen beslutar 

- att fastställa ALF-budget 2021 med 
verksamhetsplanering i enlighet med 
bilaga. 
 

Bilaga 56 a-b 
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Ärende Anmärkning 

57. Beslut: TUA-budget 2021 Anders Wänman föredrar ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 

- att fastställa TUA-budget 2021 i enlighet 
med bilaga. 
 

Bilaga 57 a-b  
 

58. Information: Start av regionala 
vårdkompetensråd 

Katrine Riklund och Nina Fållbäck Svensson, 
Norra sjukvårdsregionförbundet, föredrar 
ärendet. 
 
Styrelsen diskuterar förslaget på en arbetsgrupp 
som förbundsdirektör Nina Fållback Svensson, 
Norra sjukvårdsregionförbundet, vill bilda med 
uppdrag att förtydliga roll- och 
uppgiftsfördelningen mellan FUI-rådet och NUSS 
i formerandet av ett regionalt vårdkompetensråd. 
Arbetsgruppen ska inte ha i uppdrag att skapa 
någon ny struktur eller nytt forum. 
 
Styrelsen diskuterar sammansättningen på ovan 
nämnda arbetsgrupp och Region Västerbotten 
och Umeå universitet meddelar att de 
återkommer med förslag på deltagare innan 
årsskiftet; en från vardera organisationen vilka 
också representerar NUSS i arbetsgruppen. 
 
Bilaga 58 a-b 
 

59. Information: Uppdatering kring uppdrag 
inom register- och biobanksforskning 

Clas Ahlm föredrar ärendet. 
 
Styrelsen informeras om att arbetet har fördröjts 
men att avsikten är att uppdraget ska kunna 
redovisas till styrelsens sammanträde i februari  
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Ärende Anmärkning 

60. Information: Lämnade protokoll från 
ALF-, TUA- och VårdSam-kommittén 

Ordförande föredrar ärendet. 
 
Ad acta. 
 
Bilaga 60  
 

61. Övriga frågor Inga övriga frågor noterades. 
 
 

  Vid protokollet 
 
 
Ann-Christin Edlund 

 Justeras 
 
 
Kent Ehliasson 

 

  
 
Patrik Danielson 

 

   

   

  


