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Regionalt vårdkompetensråd norr 
Samtliga ingående parter har nu godkänt förslaget till sammansättning och uppdrag för ett 

sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd med namnet ”Regionalt vårdkompetensråd norr”. Ambitionen 

var att ha ett konstituerande möte för presidiet före årsskiftet gick inte att genomför p g a att alla 

ledamöter inte var utsedda. Alla ledamöter finns nu namngivna och ett möte planeras i mars. 

Nationella Vårdkompetensrådet kommer inom kort att presentera vårdkomptensråd norr på sin 

webbplats och länka det till NRF:s webbplats.  

Kunskapsstyrning  
Utvecklingen av systemet fortskrider. En långsiktig plan för den framtida vidareutvecklingen och 

finansieringen utarbetas nu och en underlagsrapport med slutsatser kommer i närtid att beredas av 

den nationella styrgruppen för vidarerapportering till SKR´s direktörsnätverk. Valda delar av 

rapporten kommer också att beredas politiskt i SKR:s sjukvårdsdelegation under våren. I det 

sammanhanget kommer frågan om hur politiken ska vara involverad i det fortsatta arbetet 

diskuteras. 

På nationell nivå arbetar man vidare med att utveckla den nya databasen med prioritering av dess 

innehåll och möjligheterna till att kunna använda verktyget för kunskapsstyrning till uppföljning och 

analys. Arbetet med vårdförlopp fortskrider i en litet långsammare takt än tidigare. Att man hejdar 

tempot är välkommet eftersom det annars blir svårt för verksamheterna i regionerna att mäkta med 

att implementera allt för många samtidigt. Det är extra viktigt utifrån den ansträngda 

bemanningssituationen till följd av pandemin. 

På sjukvårdsregional nivå görs en plan för att kunna möta upp den efterfrågan på stöd som 

framkommit vid uppföljningsdialoger med RPO och RSG under hösten. En föredragning av arbetet 

gess på direktionssammanträdet 17 februari 

Nationell högspecialiserad vård – NHV 
Det nationella arbetet fortskrider successivt med beredning och beslut om områden för NVH. Den 

tidigare framtagna bruttolistan som omfattade ca 300 områden har reviderats och prioriterats. Den 

gemensamma remissprocessen i norra sjukvårdsregionen har utvecklats. NUS har ansökt om tillstånd 

att få bedriva vård inom ytterligare två områden, kardiomyopati (HOCM) och kroniska lungsjukdomar 

hos barn. En eventuell ansökan om att få tillstånd att bedriva vård för svåra ätstörningar är under 

beredning i Region Västernorrland. Inom NHV-området könsdysfori utreds nu nationella 

samverkanslösningar med underleverantörer för utredning och viss behandling, vilket kommer att 

behövas p g a stora och ökande patientvolymer på området. Det betyder att den 

könsidentitetsmottagning som finns i Umeå högst sannolikt kommer att kunna finnas kvar och få en 

viktig roll i arbetet.  

En föredragning av NHV-arbetet ges på direktionssammanträdet 17 februari 
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Förbundsdirektionen NRF´s och sjukvårdsregion Mellansveriges gemensamma möte  
Mötet som planerades till 17-18 februari blev som bekant tyvärr inställt som en följd av 

pandemiutvecklingen. Planen är nu att anordna en motsvarande aktivitet i juni 2024. 

Pandemin 
Då de flesta restriktionerna i samhället nu har hävts börjar vi nu successivt övergå till normala 

arbetssätt. Det innebär fler resor och fysiska möten, men de lärdomar vi har fått gällande digitala 

lösningar kommer att vara användbara även framgent. Det är viktigt att återgången sker med stor 

respekt och lyhördhet gällande läget i sjukvårdsverksamheterna och smittspridningen. Planeringen är 

att nästa förbundsdirektion 14-15 juni hålls fysiskt i Luleå.  

Kansliet 
En ny förbundsekonom har anställts efter Annika Renström som har övergått till ny tjänst. Jenny 

Eklund har börjar arbeta på halvtid 1 februari och går över till heltid från 1 mars. 

  

Pågående projekt 

God och nära vård i glesbygd 
Det pågående projektet har beviljats fortsatt finansiering för hela 2022 genom beslut från 

Socialdepartementet. Det har också framkommit ett stort intresse från departementshåll för ett 

fortsatt arbete med utveckling av samverkan mellan kommuner och regioner. Projektsamordnaren 

Mats Brännström redovisar aktuellt läge på direktionssammanträdet 18 februari. 

MDK-projektet 
Ett pågående arbete med översyn av utrustning och arbetssätt för multidisciplinära konferenser 

MDK. MDK hålls både inom sjukvårdsregionen och nationellt. Utrustningarna i regionerna behöver 

vara kompatibla för att säkra god kvalitet vid dessa MDK:er. Visst ekonomiskt stöd för att 

delfinansiera investeringar finns avsatt hos RCC Norr. 

Projekt för klinisk neurofysiologi 
Under lång tid har behovet av att uppgradera tekniska utrustningar för klinisk neurofysiologi varit 

aktuellt. Det mest angelägna området är utrustning för EEG-undersökningar. Ett projekt pågår för att 

lösa detta. Styrgruppen för projektet har kommit överens om en lösning där Region Västerbotten gör 

en upphandling av ett ramavtal som övriga regioner kan göra avrop från. 


