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Sammanställning av redovisning från gruppdiskussioner ang NHV i 
samband med förbundsdirektionens möte 8 juni 2021 

 

• Frågor kring det som presenterats? 

Grupperna framförde synpunkter på att tiden för diskussioner var kort. 

Vad är våra profilområden? Vad kan och bör vi satsa på? Vad är viktigt för oss och vad är 

vi duktiga på. Vad kan vi behöva utveckla ytterligare och bli aktuella för högspecialiserad 

vård? Detta behöver preciseras! 

 

• Strategiska principer är de OK? 

I grunden bra principer och relevanta kriterier.  

De kan utgöra basen för att universitetssjukhuset får rätt underlag för ansökningarna. 

Övriga regioners sjukhus blir delaktiga och kan stödja och få stöd av kriterierna. 

Strategiska principer är viktigt för att ge en bredare bild-helhetssyn. 

Vi kommer inte att kunna konkurrera om allt. Vi behöver därför bestämma oss för ett antal 

profilområden som anses som särskilt viktiga. 

Geografin är betydelsefull, likväl som demografin.  

Principerna behöver utvecklas vidare innan de kan antas. Vad menar vi med orden? 

Behöver prova för att se hur det blir! 

Politisk enighet viktig – gemensam bild 

Många kriterier, kan de prioriteras? 

 

• Förslag till rekommendation i förbundsdirektionen eller eget beslut? 

De grupper som hann med denna fråga svarade rekommenderande beslut 

 

• Nästa steg; Beredning av ärende till förbundsdirektionen i september –OK?  

Hann inte diskuteras färdigt i grupperna, men flera svarade OK på frågan vid 

uppsamlingen av gruppernas svar. 

 

• Andra synpunkter/medskick?  

För att skapa folkligt stöd för NVH behövs tydligt samarbete sjukvårdsregionalt.  

Vad vinner man utanför NUS/Västerbotten?  

Vårdens utveckling – hur förhåller vi oss till det i vägvalen. NHV är rörlig materia över 

tid. 

Acceptansen hos medborgaren ökar om mkt av förarbetet sker på hemmaplan och gärna 

digitalt- transperens 

Viktigt att kommunicera helhetsbilden – vanlig vård och NHV 

Kan ta tid att acceptera att man reser ibland men ok om man vet att det blir bra vård 
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Slutsatser från förbundsdirektören 

• Kort tid för diskussion- nästa gång avsätter vi längre tid! 

• Kriterierna - OK att gå vidare med, men precisera och se över möjlighet att prioritera 

• Ta fram ett ärende för ställningstagande till FD i september med grundligare 

beskrivning av kriterierna. Anta eller återremittera beroende hur trygg man känner 

sig att besluta 

• Förslaget till beslut rekommenderande till regionerna 

• Kontinuerlig information till förbundsdirektionen MYCKET viktigt 

• Viktigt att hålla samman politiskt i sjukvårdsregionen 

• Beakta ev undanträngningseffekter i konsekvensbeskrivningar 

• Patientperspektivet prioriterat 

• Medborgarperspektivet – viktig att arbeta för förståelse för varför man behöver NHV 
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