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Internationella beredningen 180417
Beredningen värdesätter att psykiatrin använder sig av sina internationella nätverk för att öka Region Norrbottens kompetens inom diagnossättning och behandling av psykisk ohälsa, hos patienter från olika
kulturella och etniska bakgrunder.
Masterclass Psychiatry är ett internationellt inriktat utbildningsprogram för
att utveckla och vidareutveckla psykiatrisk kompetens hos läkare och annan
behörig personal i Region Norrbotten. Programmet har satt regionen på kartan nationellt och internationellt genom att bjuda in världsledande föreläsare
till Norrbotten i samarbete främst med Maudsley Hospital i London.
Utbildningarna har skett i form av konferenser med inbjudan nationellt och
internationellt, med certifiering via Lipus för viktiga ST-poäng, samt EUcertifiering för att möjliggöra att läkare från USA och Kanada ska kunna få
utbildningspoäng.
Beredningen ser den nordiska sammanslutning av europeiska referensiter för det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande som en del av förverkligandet av strategin för regionens
internationella engagemang. Beredningen ställer sig bakom bildandet av
Nordic Reference Site Community och föreslår regionstyrelsen att uppdra åt beredningen att vara remissinstans för det strategiska dokument
som tas fram för nätverket Nordic Reference Site Community med mål,
syfte och fokusområden. Beredningen beslutar att löpande följa arbetet
inom nätverket Nordic Reference Site Community
Region Norrbotten utsågs 2016 som en av EUs ledade regioner som främjar
innovationer som möjliggör ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa.
Genom att vara utsedd som referenssite inom aktivt och hälsosamt åldrande
är Region Norrbotten en del av ett större nätverk – RSCN (Reference site
collaborative network). Nätverket har nu formaliserats till en NGO (Non
governmental organization) under belgisk lag med en egen styrelse. I RSCN
ingår alla referenssiter men de nordiska är tämligen osynliga och ingen nordisk representant finns i styrelsen. Mot bland annat detta som bakgrund har
de nordiska referenssiterna beslutat att formera sig i en nordisk konstellation.
Beredningen välkomnar regeringens förfrågan till EU-kommissionen
om att förlänga stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean
(ScanMed) längst Norrlandskusten och vidare över Malmbanan till
svensk-norska gränsen och till gränspassagen Haparanda-Tornio. Beredningen understryker betydelsen av det mångåriga arbetet från norra
Sverige särskilt genom Botniska korridoren, Norrbotniabanan,
Europaforum och North Sweden som EU öppnat för denna möjlighet.
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De viktigaste delarna av transportinfrastrukturen i EU finns listade i Connecting Europe Facility (CEF). Den består av prioriterade korridorer (TENT) och andra sträckor. Transportinfrastrukturen i norra Sverige klassas idag
som andra sträckor i stomnätet. Region Norrbotten med samarbetspartners
har länge förespråkat en förlängning av Scandinavian Mediterranean (ScanMed) korridoren längst Norrlandskusten och vidare över Malmbanan.
Svenska regeringen lämnade den 21 mars 2018 in en formell förfrågan till
EU-kommissionen om just denna förlängning.
Beredningen välkomnar Region Västerbottens agenda för Arktis. Beredningen noterar att agendan överensstämmer med prioriteringarna i
Norrbottens arktiska plattform och understryker vikten av samarbete
för att genomföra båda regionernas prioriteringar.
Region Västerbotten har tagit lärdom av Norrbottens arbete med plattform
för Arktis och har formerat en egen agenda för Arktis. Västerbottens agenda
stämmer väl överrens med Norrbottens prioriteringar.
Beredningen godkänner rapporterna från SERNs styrelsemöte, AER
kommitté 1 och AER kommitté 3
En av beredningens uppdrag är att vara återföringspunkt för företroendevalda och tjänstemän med internationella uppdrag.
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