LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 7 MARS 2012

Bilaga till landstingsstyrelsen den 7 mars 2012

Delegationsbeslut
• Mats Brännström, bitr landstingsdirektör har förordnat:
⎯

Ylva Sundqvist till divisionschef för division Medicinska specialiteter,
från och med 1 mars 2012 till och med 28 februari 2016.

⎯

Jonas Thörnqvist till tf divisionschef för division Diagnostik, från och
med 1 mars 2012 till och med 31 augusti 2012.

• Sammanställning nr 2-12 över beslut inom division Kultur och utbildning
(dnr 22-12)
• Sammanställning nr 2-12 över beslut inom division Service (dnr )
• Sammanställning nr 2-12 om beslut inom området regional utveckling
(dnr 12-12)
• Vidaredelegering av beslutsrätt 2012 (dnr 2429-11)
• Fördelning av arbetsbeslut (dnr 82-12)

Övrigt
• Skrivelse från och svar till patientnämnden om ögonsjukvården
(dnr 2343-11)
• Socialstyrelsens beslut över anmälan av Anders Mansten och Mikael
Styrman (dnr 2419-11)
• Skrivelse från landstingets revisorer om begäran om granskning från Anders Mansten (dnr 1899-05)
• Skrivelse från Michael Dahlberg, länschef, division Opererande specialiteter, till patienter som står på väntelista för rituell omskärelse (dnr 42112)
• Skrivelse från Jan Johansson, Kiruna (dnr 344-12)
• Protokoll från sammanträde med Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet den 10 februari 2012 (dnr 65-12)
• Protokoll från sammanträde med Norrlandstingens regionförbund den 7
december 2011 (dnr 10-11)
• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting:
⎯

Om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (dnr
40-11)

⎯

Om förbättrad patientsäkerhet 2012 (dnr 40-11)

⎯

Om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 (dnr
40-11)

⎯

Om rehabiliteringsgaranti 2012 (dnr 40-11)
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⎯

Om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
(dnr 40-11)

• Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting:
⎯

Om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (dnr 40-11)

⎯

Om förbättringar inom den psykiaktriska heldygnsvården (dnr 40-12)
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