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Förbundsdirektörens rapport i övriga frågor till 

förbundsdirektionen 2021-06-09 
 

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

grupper som svarar mot det nationella rådet. Det sjukvårdsregionala rådet ska bestå av 

representanter från universitet, regioner och kommuner i respektive sjukvårdsregion. 

En arbetsgrupp har utsetts med uppdrag att föreslå former, uppdrag och organisation för ett 

sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd. Utgångpunkt för arbetet är att i möjligaste mån använda 

befintliga grupper i sjukvårdsregionen och undvika att bilda ytterligare grupper. 

Arbetsgruppen har presenterat utkast för de grupper som är berörda och har fått uppdraget att 

färdigställa ett förslag som kan antas efter sommaren. 

 

Kunskapsstyrning  
Nationella styrgruppen, SKS, har fattat beslut om tre nya vårdförlopp för implementering; kognitiv 

svikt, rehabilitering (generiskt) samt sepsis.  

Arbetet med uppbyggnad av förvaltning för kunskapsstöd fortskrider i samarbete med Inera. Bilden 

klarnar allt mer av hur en ny nationell databas kommer att utformas och användas. Idén och planen 

är att den nya nationella databasen på sikt ska ersätta andra medicinska databaser för kunskapsstöd. 

I sjukvårdsregionen sker löpande dialoger med nybildade och befintliga RPO och RSG. Uppdraget för 

RPO gällande nationell högspecialiserad vård har tydliggjorts genom utarbetande av ny 

sjukvårdsregionalt gemensam remissrutin. Webbinarier har hållits för RPO med information och 

dialog om uppdraget kring NHV. Fler målgruppsriktade webbinarier planeras för året. 

En HTA-funktion (health technology assessment) är under uppbyggnad i norra sjukvårdsregionen. Det 

är en funktion som sedan lång tid har funnits i övriga sjukvårdsregioner men hittills har saknats i 

norra sjukvårdsregionen. Det finns krav på att det inom det sjukvårdsregionala värdskapet i systemet 

för kunskapsstyrning ska finnas tillgång till HTA-funktioner. Ett projekt startas den 1 juni med 

sjukvårdsregional finansiering. Uppdraget är att definiera innehåll och föreslå en permanent 

organisation och finansiering för HTA-funktionen.  Hälsoekonomiska analyser kommer att vara en av 

de uppgifter som ingår i uppdraget. 

 

RCC – NPO Cancersjukdomar 
Då värdskapet för de nationella programområdena NPO fördelades 2018 togs beslut om att norra 

sjukvårdsregionen skulle tilldelas ett vilande värdskap för cancersjukdomar. Det vilande värdskapet 

innebar att frågan om ett aktivt värdskap behövde utredas vidare bland annat med hänvisning till att 

det gjorts särskilt riktade statliga satsningar på området. Under 2020 övergick övriga s k vilande 

värdskap över till aktiva värdskap. NPO psykisk hälsa och nationella primärvårdsrådet övergick i 

aktiva värdskap till västra respektive södra sjukvårdsregionerna. Detta skedde efter utredning, 

diskussioner och överenskommelser mellan berörda parter. Området cancersjukdomar, som är ett  
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omfattande satsningsområde med en stor organisation som byggts under lång tid, behövde 

ytterligare utredning. En konsultutredning har genomförts för att belysa konsekvenser vid en 

övergång. Frågorna var bl a om hela cancerområdet skulle gå över till värdskap i norra eller om hela 

eller delar skulle vara kvar hos SKR. Utredningen har inte publicerats i sin helhet. Majoritets- och 

oppositionsråd i regionerna i norra sjukvårdsregionen har därför överlämnat en skrivelse till SKR där 

man efterlyser svar på frågorna om och när norra sjukvårdsregionen får värdskapet för 

cancersjukdomar.    

Tillgänglighetsdelegationen 
Regeringens utredare för tillgänglighet lägger sitt första delbetänkande i juni. En delegation är tillsatt 

som rådgivande grupp och stöd till utredaren. Det första delbetänkandet innehåller beskrivningar av 

hur tillgänglighetsfrågan har utvecklats under flera decennier, hur olika satsningar har genomförts 

och vilka effekter de har haft. Utredaren har också haft ett uppdrag att lämna förslag om fortsatt 

utveckling av de nationella tjänsterna 1177, både telefonrådgivning och webbaserad rådgivning. 

Ytterligare ett område är att lämna synpunkter och förslag kring utformning av prestationsbaserade 

ersättningar för tillgänglighet. Ett slutbetänkande ska presenteras våren 2022. 

Pandemin 
Regionerna är fortsatt hårt belastade av pandemin och som tillägg till det kommer planering inför 

sommaren. Alla fyra regioner har stora problem med bemanning inför sommaren. 

Informationsutbyte och möjligheter till samarbete mellan regionerna diskuteras i många av de 

sjukvårdsregionala grupperna.  


