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BESLUTSORDNING FÖR NT-RÅDET

Huvudman
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är huvudman för NT-rådet och den
juridiska person som ansvarar för att NT-rådets verksamhet bedrivs på ett sätt som är
så transparent och förtroendeskapande som möjligt.

Intention
NT-rådet ingår i Landstingens samverkansmodell för läkemedel, till vilken alla
landsting och regioner frivilligt anslutit sig och som bygger på en gemensam
viljeinriktning. Samverkansmodellen syftar till att positionera landstingen som en
samlad handlingskraftig sektor och företrädare för kunskapsbaserad och jämlik vård
med stort etiskt ansvarstagande. NT-rådets funktion är att vara samlad företrädare för
landsting och regioner i komplexa beslutssituationer runt introduktion av nya och ofta
mycket kostsamma läkemedel. Detta ställer krav på ledamöterna att ha integritet och
kunskap men också handlingskraft och mod att fatta gemensamma beslut av stort
strategiskt värde. Kommunikation av NT-rådets beslut ska genomsyra detta.

Rösträtt och representation
NT-rådet ska bland regionledamöterna utse en vice ordförande som vid behov kan
inträda i ordförandes ställe. En jämn könsfördelning ska eftersträvas i
ordförandeskapet. Om såväl ordförande som vice ordförande är frånvarande ska NTrådet utse tillförordnad ordförande bland regionledamöterna vid sittande möte.
NT-rådet fattar beslut om rekommendationer till landstingen. Ett beslut kan innebära
en rekommendation att ett läkemedel ska användas eller att det inte ska användas. Ett
beslut kan också innebära att NT-rådet avstår från att ge rekommendation.
Alla sju ledamöter (ordförande samt sex regionledamöter, se Uppdragsbeskrivning)
har beslutsrätt i NT-rådet. Adjungerade ledamöter är endast rådgivande och har inte
beslutsrätt.
För beslutsmässighet krävs att minst fem ledamöter med beslutsrätt är närvarande.
Ledamot har möjlighet att delta i omröstning genom medverkande i mötet per telefon
eller video. Ledamot som inte kan närvara kan inte avlägga sin röst i förväg men kan
förmedla sin syn till NT-rådet inför mötet då beslut skall fattas.
Ordföranden har möjlighet att besluta om extra möten för att beslut skall kunna fattas
utan onödig försening.
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Beslut tas via acklamation. Om konsensus då inte kan uppnås ska omröstning ske.
Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, vilket innebär att
den mening ordföranden företräder blir rådets beslut. Detta gäller även vid
rösträkning i den ordinarie ordförandens frånvaro. I sådana situationer har biträdanderespektive tillförordnad ordförandes röst utslagsröst.
Majoritetsbeslut via konsensus eller omröstning råder och enskild ledamot kan därmed
inte lämna in reservation.

Protokoll och minnesanteckningar
Protokoll förs med uppgift om närvarande ledamöter, protokollförare, justeringsman,
information om jävsdeklarationer samt beslut. Eftersom majoritetsbeslut råder skall
det inte framgå hur enskilda ledamöter röstat och omröstningsresultatet ska därför
vara slutet. Resultatet av omröstningen i form av röstetal skall inte heller framgå i
protokoll eller rekommendation. I rekommendationen och protokoll skall dock framgå
om beslutet tagits genom omröstning. När beslut är fattat står NT-rådet samlat bakom
detta, se Intention.
Om enighet inte föreligger ska ordförande i NT-rådet informera styrgruppen för
samverkansmodellen innan rekommendationen offentliggörs.
Mötesprotokoll görs allmänt tillgängliga på webbplatsen www.janusinfo.se/ordnatinforande

Jävsdeklarationer
SKL:s deklarationsblankett för jäv används av ledamöterna i NT-rådet och förvaras
hos NT-rådets kansli. Beslut om att godkänna deklarationerna tas av ordförande. En
muntlig jävsdeklaration ska lämnas av samtliga ledamöter vid varje sammanträde med
NT-rådet.
Ledamot som anmäler jäv är förhindrad att delta på den punkt på sammanträdet som
jävet gäller. Om antalet regionledamöter därmed blir för lågt för att uppnå
beslutsmässighet, ska beslutet bordläggas till ett kommande sammanträde.
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