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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 

förbundsdirektionen 2021-09-29 
 

 

Sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet 
Nationella vårdkompetensrådet har gett sjukvårdsregionerna i uppdrag att inrätta sjukvårdsregionala 

grupper som svarar mot det nationella rådet.  

Den arbetsgrupps om utsetts för att utarbeta ett förslag till uppdrag och sammansättning av ett 

sjukvårdsregionalt råd har nu lagt fram ett förslag för beslut till FUI-rådet, RSS-funktionerna och 

NUSS. FUI-rådet antog förslaget den 15 september. Förbundsdirektionen får ta ställning till förslaget 

på decembermötet.  

 

Kunskapsstyrning  
Det sjukvårdsregionala arbetet utvecklas successivt gällande kunskapstyrning och sker enligt den 

verksamhetsplan som har upprättats för året. Under augusti och september hålls 

uppföljningsdialoger med samtliga RPO. Dialoger hålls också med RSG under hösten. En 

sammanfattande rapport från dialogerna kommer att presenteras för förbundsdirektionen på 

decembermötet. 

En webbinarieserie för information och kunskapsutveckling med olika teman inom området har 

utarbetats i sjukvårdsregionen och äger rum under hösten. Intresset för dessa webbinarier är stort, 

vid första tillfället deltog ett 80-tal personer. 

På den nationella nivån fortskrider arbetet med uppbyggnad av förvaltning för kunskapsstöd i 

samarbete med Inera. Fortlöpande diskuteras hur utveckling av samverkan mellan nationella 

stödfunktionen och sjukvårdsregionerna 

Projektet för inrättande av en HTA-funktion (health technology assessment) har nu startat och 

förväntas lägga fram en slutrapport med förslag på permanent förvaltning och finansiering under 

första halvåret 2022.  

 

RCC – NPO Cancersjukdomar 
Majoritets- och oppositionsråd i regionerna i norra sjukvårdsregionen överlämnade under våren en 

skrivelse till SKR där man efterlyser svar på frågorna om och när norra sjukvårdsregionen övertar ett 

aktivt värdskap för cancersjukdomar.  En presentation gjordes vid SKR:s sjukvårdsdelegations 

sammanträde i augusti. Tidplanen är fortfarande oklar. SKR:s tjänstepersonsorganisation har dock 

fått uppdraget att samordna kanslierna för kunskapsstyrning och RCC i samverkan.   
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Återgång till ”normala” arbetsförhållanden 
Då restriktionerna p g a pandemin hävs återgår också kansliet till mer ”normala” arbetsrutiner. 

Mycket arbete har gjorts på distans under pandemin, men fr o m 1 oktober återgår vi till mer arbete 

på plats i våra hyrda lokaler i Regionens hus i Umeå. 

 

Förbundsdirektionen NRF och sjukvårdsregion Mellansverige gemensamt möte 2022 
Planering för ett gemensamt möte mellan förbundsdirektionen och samverkansnämnden för 

sjukvårdsregion Mellansverige pågår. NRF står som värdar för arrangemanget som äger rum i Umeå 

17-18 februari 2022.  

 


