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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till
förbundsdirektionen 2021-03-17
Sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet
Nationella vårdkompetensrådet har gett sjukvårdsregionerna i uppdrag att inrätta sjukvårdsregionala
grupper som svarar mot det nationella rådet. Det sjukvårdsregionala rådet ska bestå av
representanter från universitet, regioner och kommuner i respektive sjukvårdsregion.
Nationella vårdkomptensrådet hade ett första möte i norra sjukvårdsregionen i mitten av november.
Mötet ledde till att NRF:s förbundsdirektör fick i uppdrag att sätta samman och leda en arbetsgrupp
som ska föreslå sammansättning och arbetsformer för det sjukvårdsregionala rådet.
Utgångpunkt för arbetet är att använda befintliga grupper i sjukvårdsregionen och undvika att bilda
ytterligare grupper.
Ett arbetsmöte ägde rum den 5 mars, för att bilda en sjukvårdsregional grupp. Ingen av de befintliga
grupperna: FUI-rådet och NUSS fyller de samlade krav på sammansättning av kompetenser som ställs
från nationell nivå. Diskussionerna vid arbetsmötet handlade om att nyttja befintliga grupper och
kompetenser och komplettera i enlighet med kraven. Målet är att kunna presentera ett
sjukvårdsregionalt vårdkomptensråd i slutet av maj.

Kunskapsstyrning
Norra sjukvårdsregionen har en ny sjukvårdsregional samordnare för kunskapsstyrning från den 1
mars. Helen Abrahamsson som tillika är nationell processledare för NPO endokrina sjukdomar
ersätter Susanne Waldau som tidigare haft funktionen.
Arbetet inom systemet för kunskapsstyrning fortlöper i norra sjukvårdsregionen. NRF arrangerar
uppstartsmöten med några nybildade sjukvårdsregionala programområden; RPO Mag- och
tarmsjukdomar, RPO Njursjukdomar, RPO Urologi, RPO Lung- och allergisjukdomar samt RPO
Levnadsvanor. RPO äldres hälsa kommer att få ny sammansättning och uppdrag under våren och ett
RPO för Sällsynta sjukdomar som, hittills arbetat nätverksbaserat kommer också att bildas.
Nationella styrgruppen, SKS, har fattat beslut om två nya vårdförlopp för implementering; hjärtsvikt
och osteoporos. Det senare ansvarar norra sjukvårdsregionen för inom ramarna för värdskapet för
NPO endokrina sjukdomar. Arbete med ytterligare fyra vårdförlopp har också fått klartecken från SKS
att initiera sitt arbete; matallergi, ryggsmärta, obstruktiv sömnapné hos vuxna samt
sekundärprevention vid perifer arteriell sjukdom. Fler nationella programområden, NPO hade ansökt
om att få starta nya vårdförlopp, men takten i att införa ytterligare områden har bromsats för att inte
belasta regionernas verksamheter för hårt.
En HTA-funktion är under uppbyggnad i norra sjukvårdsregionen. Det är en funktion som sedan lång
tid har funnits i övriga sjukvårdsregioner men hittills har saknats i norra sjukvårdsregionen. Det finns
krav på att det inom det sjukvårdsregionala värdskapet i systemet för kunskapsstyrning finns tillgång
till HTA-funktioner. Det är därför glädjande att den snart finns tillgänglig.
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RCC – NPO Cancersjukdomar
Utredningen om eventuell överföring av det vilande värdskapet för cancersjukdomar till systemet för
kunskapsstyrning har slutförts av konsultföretaget. Den är presenterad för en mindre styrgrupp som
kommer att besluta om nästa steg i processen.

Pandemin
Norra sjukvårdsregionen är sannolikt i en tredje våg av pandemin. Smittläget har åter förvärrats efter
en mindre nedgång i börja av året. Verksamheter i regionerna får åter mobilisera, omorganisera och
anpassa verksamheterna för att klara de nya utmaningarna. Det sker tätt och regelbundet
informationsutbyte mellan olika grupper i norra sjukvårdsregionen. Det sker ofta samarbete för att
underlätta för varandra när det behövs.

