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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 

förbundsdirektionen 2021-12-08 
 

 

Sjukvårdsregionala vårdkompetensrådet 
Samtliga ingående parter har nu godkänt förslaget till sammansättning och uppdrag för ett 

sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd med namnet ”Regionalt vårdkompetensråd norr”. Ett 

konstituerande möte för presidiet kommer att hållas före årets utgång, förutsatt att samtliga 

ingående ledamöter är utsedda.  NRF Har ombetts att ha en samordnande roll i gruppen, men 

kommande arbetsuppgifter behöver fördelas mellan de ingående parterna i gruppen, FUI-rådet, 

NUSS och RSS-funktionerna. 

Kunskapsstyrning  
RPO dialoger har hållits med samtliga sjukvårdsregionala programområden RPO. Dels som 

uppstartsmöten för nybildade grupper eller som uppföljningsmöten med avstämning av uppdragen 

som de etablerade grupperna har arbetat med under året. En sammanställning av arbetet 

presenteras på förbundsdirektionens möte. 

Dialoger har på motsvarande sätt genomförts för de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna RSG 

som finns som stödresurser i systemet för kunskapsstyrning. Det är första året de dialogerna 

genomförs. En sammanställning även för dessa presenteras på förbundsdirektionens möte. 

Ett utbildningspaket i form av en serie webbinarier vid 5 tillfällen har genomförts av 

samordningsgruppen för kunskapsstyrning, RSK under hösten. Det har lockat ett stort antal 

deltagare. Aktiviteten har fått bra gensvar genom högt deltagande (50-60 deltagare per tillfälle).  

På den nationella nivån fortsätter arbetet med utarbetande av personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp. Bygget av en databas för kunskapsstyrning i samverkan med Inera AB fortgår också 

enligt plan. En långsiktig utvecklings- och finansieringsplan är under framtagande. 

RCC – NPO Cancersjukdomar 
Majoritets- och oppositionsråd i regionerna har 24/10 skickat en ny skrivelse till SKR:s 

sjukvårdsdelegation. Skrivelsen innehåller uppföljande frågor angående ambitioner och tidplan för 

arbetet med implementering av cancersjukvården i systemet för kunskapsstyrning. En samordning 

mellan stödfunktionen för kunskapsstyrning och kansliet för RCC i samverkan ska genomföras enligt 

ett särskilt uppdrag.  

Pollenfällor 
I budgetpropositionen för 2022 har regeringen avsatt medel för sammanhållen organisation 

för och finansiering av tillhandahållande och skötsel av pollenfällor. Naturhistoriska 

riksmuseet har fått regeringsuppdraget att organisera arbetet.   
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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.  

God och nära vård i glesbygd 
Arbetet i delprojekten fortgår enligt plan. På grund av pandemin har, som tidigare rapporterats till 

förbundsdirektionen, delar av projekten försenats. En ansökan för att kunna fullfölja den treåriga 

planen under första halvåret 2022 har därför inlämnats till socialdepartementet. Diskussioner har 

också förts om en ny ansökan en fas 2, där ambitionen är att vidareutveckla samverkan mellan 

kommuner och regioner. Projektsamordnaren och delar av styrgruppen har fått en tid hos 

socialdepartementet 10 december för dessa frågor.  

Pandemin 
Under november månad hölls det första fysiska mötet med NRF:s beredningsgrupp BG och 

samordningsgruppen för kunskapsstyrning RSK på drygt 1,5 år. Ett välkommet och välgörande inslag i 

vardagsarbetet! Flera nationella möten har också hållits fysiskt, vilket innebär att resandet har ökat 

något i slutet av året. Då smittspridningen återigen har ökat anpassas verksamheten efter rådande 

förhållanden.  

Hemsida – revidering 
Ett arbete har påbörjats med att revidera och uppgradera NRF´s hemsida. En upphandling är 

påbörjad. Enligt tidplanen för arbetet kommer den nya hemsidan kunna presenteras i sin helhet vid 

första förbundsdirektionen efter sommaren 2022.  

Kansliet 
NRF:s förbundsekonom Annika Renström har erbjudits och tackat ja till ett nytt uppdrag. En process 

för ersättningsrekrytering pågår därför. Ambitionen är att en ersättare ska kunna fasas in i arbete i 

början av 2022. Namn på ny förbundsekonom kommer att presenteras på sammanträdet i december. 

 


