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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 
Förbundsdirektionen 2020-03-11 

 

 
Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, är ett nationellt samarbete i vilket Norra 
sjukvårdsregionen har haft ett värdskap. Enligt en tidigare överenskommelse mellan 
regionerna i norra sjukvårdsregionen fanns ett avtal mellan Västerbottens läns landsting och 
övriga regioner/landsting om gemensam finansiering av ordförande och processtöd för det 
nationella arbetet. Avtalet har löpt ut och ersatts av ett som tecknats mellan NRF och 
regionerna i norr. Då STRAMA-arbetet övergår till systemet för kunskapsstyrning och 
ansvaret övertas av Region Stockholm som har värdskap för NPO infektionssjukdomar. Ett 
beslut togs på tjänstepersonsnivå under 2019, som innebär att de pengar som tidigare 
avsatts för STRAMA-arbetet övergår till medfinansiering för att bygga systemet för 
kunskapsstyrning i Norra sjukvårdsregionen.   

 
Projektportfölj - redovisning av pågående projekt. Regelbunden redovisning av pågående 
projekt görs till förbundsdirektionen, se bilaga. Allt fler arbeten och aktiviteter förs till 
systemet för kunskapsstyrning, istället för särskilda projekt. Därför kommer antalet projekt i 
projektportföljen att minska och på sikt kanske helt fasas ut.  
 
Ny förbundssekreterare – har rekryterats och Viktor Sjödin börjar på NRF den 3 maj. Under 
den period då funktionen är vakant fördelas arbetsuppgifter mellan övriga medarbetare på 
NRF. 

 
Uppföljning WS ang kompetensförsörjning 3 december – En workshop i syfte att hitta nya 
och bättre samarbetsformer gällande kompetensförsörjning hölls i samband med 
förbundsdirektionen i december. FD gav ett uppdrag till förbundsdirektören att formulera en 
skrivelse som skulle tillsändas statliga aktörer på området. Skrivelsen ska innehålla exempel 
på faktorer som hindrar samverkan och där statliga aktörers regelverk och rutiner utgör ett 
hinder. Ett nationellt vårdkompetensförsörjningsråd har bildats efter den WS som hölls i 
december. FUI-rådet i Norra sjukvårdsregionen föreslår att synpunkter förslagsvis lämnas till 
det nybildade nationella rådet.   
 
WS kunskapsstyrning 16 december – En workshop hölls i Umeå med deltagare från 
chefssamråd, ledamöter i nationella programområden, samverkansgrupper m fl. Syftet med 
dagen var att ge en uppdaterad information om hur arbetet med att bygga det  
sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning fortskrider. Ett annat syfte var att ge 
möjlighet till kontaktskapande och erfarenhetsutbyte. Dagen samlade ett 80-tal deltagare 
från de fyra regionerna. 

 


