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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 

Förbundsdirektionen 2020-12-02 
 

Nationella vårdkompetensrådet 
Vid sammanträde 2 juni beslutade förbundsdirektionen om en skrivelse angående 

kompetensförsörjningsfrågor i norra sjukvårdsregionen. Skrivelsen hade beretts beretts vid en 

workshop i samband med förbundsdirektionen i december 2019. Svaret innebär att det nationella 

rådet hänvisar frågeställningarna till det sjukvårdsregionala vårdkompetensråd som ska bildas.  

Nationella vårdkompetensrådet är nybildat och kommer 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.  

Ett första möte i norra sjukvårdsregionen planeras ägde rum 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. En utgångpunkt är att använda 

befintliga grupper i sjukvårdsregionen och undvika att bilda ytterligare grupper. 

Nationell högspecialiserad vård 
Remissrutinerna i för de förslag som presenteras av sakkunniggrupper inom nationell 
högspecialiserad vård behöver ses över i norra sjukvårdsregionen. De RPO:n som är bildade har ett 
uppdrag att ta sig an ett sådant arbetet, men uppdraget behöver förtydligas ytterligare och det finns 
behov av processtöd för det. Beslutsgång och -nivåer för remisser behöver också ses över i norra 
sjukvårdsregionen. 
 
Förbundsdirektionen har önskat att föra diskussioner och delta mer aktivt i frågor om nationell 
högspecialiserad vård och nivåstrukturering. Avsikten var att en sådan aktivitet skulle planeras för 
mötet i december. Men då den typen bör hållas vid ett fysiskt möte skjuts den nu upp p g a 
pandemin tills fysiska möten åter är möjliga. Frågan kommer att beredas av arbetsutskottet och 
återkommer vid ett senare sammanträde. 
 

Kunskapsstyrning  
Arbetet med att bygga det sjukvårdsregionala systemet fortlöper planenligt, vilket framgått av 

delårsredovisningen. Strukturen är i princip färdig och alla grupper i systemet är identifierade. Det 

återstår att bemanna några av de nybildade grupperingarna. Uppdrag ska formuleras för samtliga 

samverkansgrupper, RSG och förtydligas/fördjupas för programområden RPO. 

De nationellt beslutade vårdförloppen ska implementeras i regionerna. Ansvaret för 

implementeringen ligger hos regionerna. I värdskapet för nationella programområden ligger 

uppdraget att lansera och informera om de vårdförlopp som beslutats. Norra sjukvårdsregionen har 

ännu inget beslutat vårdförlopp, men väntas få det under våren 2021. 

Ett webbinarium för erfarenhets- och kunskapsutbyte genomförs 4 december. Över 100 deltagare är 

anmälda. 
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Tillgänglighet 
Regeringen har inrättat en delegation för tillgänglighet som har till uppdrag att stödja regionerna i 

deras arbetet med att öka tillgängligheten ur ett brett perspektiv. Uppdraget innebär också att 

föreslå insatser och åtgärder. Förbundsdirektören som är utsedd att ingå i delegationen som 

ledamot. Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i norra sjukvårdsregionen har ett uppdrag att samverka 

för att öka tillgängligheten och hantera den vårdskuld som Covid-19 har förorsakat. Arbetet leds av 

Pia Näswall, Region Norrbotten. NRF följer de här båda områdena. 

RCC – NPO Cancersjukdomar 
En diskussion är påbörjad gällande överföring av det vilande värdskapet för cancersjukdomar till 

systemet för kunskapsstyrning. Övriga vilande värdskap; Psykisk hälsa och Primärvård är överflyttade 

till Västra respektive Södra sjukvårdsregionerna. En utredning är initierad där man utreder olika 

alternativ för cancerområdet med olika alternativ, att flytta hela RCC i samverkan till Norra 

sjukvårdsregionen, att flytta delar av verksamheten och behålla andra delar på SKR eller att inte göra 

någon överföring alls av cancersjukdomar. Utredningen görs av konsultföretaget Lumell, 

representation från Norra sjukvårdsregionen finns i styrgrupp och arbetsgrupp samt intervjuade 

personer.    

Pandemin 
Pandemiläget har åter förvärrats, vilket innebär att NRF´s arbetet påverkas på så sätt att vissa 

arbetsområden drabbas av förseningar. NRF har också beredskap att omprioritera och bidra om det 

finns behov av sjukvårdsregional samordning. 


