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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 
Förbundsdirektionen 2019-12-04 § 122 

 

 
NRF byter mailadresser 
Norra sjukvårdsregionförbundet hyr lokaler och köper administrativt stöd av Region 
Västerbotten. NRF:s medarbetare har hittills haft Region Västerbottens mailadresser. Nu 
sker ett byte till egen mailadress; …..@norrarf.se 
 
Nationellt donationsmöte i norra sjukvårdsregionen den 20–21 januari 2020 
Norra sjukvårdsregionen är värd för det årliga nationella donationsmötet den 20–21 
januari 2020, Frösö Park, Östersund. Deltagarantalet är ca 200 personer. Mötet 
finansieras av anmälningsavgifter samt bidrag från regioner och Vävnadsrådet/SKL samt 
ev överskott från tidigare arrangörer. NRF står som ekonomisk garant, då det är NRF som 
har det sjukvårdsregionala uppdraget och NRF har lämnat ett bidrag till donationsmötet 
på 75 tkr. 
 
Workshop kunskapsstyrning – Organisation för kunskapsstyrning i Norra 
sjukvårdsregionen 
Den 16 december hålls en workshop för kunskapsstyrning för information, 
kontaktskapande och erfarenhetsutbyte. Programmet innehåller under förmiddagen ett 
informationspass bl a med presentationer av standardiserade vårdförlopp, SVF av 
nationell processledare på SKL, statusuppdatering hur långt det sjukvårdsregionala 
systembygget har kommit. Under eftermiddagen planeras seminarier med olika teman. 
Personer med uppdrag i systemet är inbjudna; ledamöter i chefsamråd/RPO, ledamöter i 
NPO, samordnare/strateger kunskapsstyrning, administrativa processledare, personer i 
samverkansgrupper m fl. Vi räknar med ett hundratal deltagare. Distansdeltagande är 
möjligt på informationsdelarna.  
 
NKK – Nationella kliniska kunskapsstöd 
Arbetet har tidigare varit organiserat under primärvården, men kommer att övergå till 
NPO-organisationen i systemet för kunskapsstyrning. Produktion av kunskapsunderlag 
intensifieras under resterande del av 2019 för färdigställande inför organisations-
övergången. Finansiering av det arbetet har skett med de statliga SVF-medel som 
tilldelats sjukvårdsregionen. 
 
Glesbygdsprojektet – God och nära vård i ett Glesbygdsperspektiv 
Workshop för avstämning av arbetsläge och erfarenhetsutbyte hålls den 5 december. 
Peter Berggren och Mats Brännström, projektsamordnare träffade Socialdepartementet 
2019-11-12 för att informera om arbetet så här långt. Löfte gavs då om medel för 
kommande år 2020, men summor kunde inte preciseras. 
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Trombektomi i norra sjukvårdsregionen 
Arbete pågår för att omsätta beslut som antogs av Förbundsdirektionen maj 2018. Första 
steget är att säkra en fungerande verksamhet vid NUS, gällande remittering, transporter 
mm. Den långsiktiga visionen är att utveckla verksamheter vi PCI-centra då 
kompetensmässiga förutsättningar föreligger. 
 
NPO Levnadsvanor 
Har färdigställt sin första verksamhetsplan och utvecklar samarbete och kontakter med 
övriga programområden och andra viktiga samarbetspartners 
 
NPO Endokrina sjukdomar 
Har startat upp nationella arbetsgrupper NAG, i Hypertyreos och Diabetes. Dessutom har 
arbete påbörjats för att göra ett standardiserat vårdförlopp för Osteoporos. 
 
RPO Psykisk hälsa 
Ett sjukvårdsregionalt programområde (RPO) är snart inrättat. Processledaren arbetar 
med nätverkskontakter med regionerna, kommunerna och brukarorganisationer i Norr 
samt med kollegor i övriga delar av Sverige. 
 
SVF Standardiserade vårdförlopp 
De nationella programområdena, NPO, har föreslagit ett antal standardiserade 
vårdförlopp som nu är under utarbetande. Förslagen går på öppen remiss 27 januari – 6 
mars. Beslut tas i mitten av april varefter implementeringsarbete tar vid. Resurstillgång 
för behovs-, konsekvens- och gapanalyser behöver säkras såväl regionalt som 
sjukvårdsregionalt. Detsamma gäller för det omfattande implementeringsarbete som ska 
genomföras. Kravet från regeringen är att minst 5 standardiserade vårdförlopp ska 
effektueras under 2020.  
 


