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Regionala vårdkompetensrådet Norra, RVKR norra 
Gruppen är formerad och har träffats vid tre tillfällen. Kommunikationsvägar mellan ingående parter; 

FUI-rådet, Kommunernas RSS-funktioner samt lärosätena, prövas nu. Översyn sker av befintliga 

grupper och deras uppdrag för att undvika dubbelarbete.  

Frågor som har lyfts från regionala rådet till nationella nivån är verksamhetsförlagd utbildning VFU, 

översyn av regelverk som styr placeringar mm samt kompetensförsörjning inom tandvården, där 

norra regionen har stora problem p g a nuvarande regelverk kring konkurrens och samarbete med 

privata vårdgivare.  

NVKR, Nationella vårdskompetensrådets kansli träffar kanslifunktionerna i de regionala råden 

regelbundet för avstämning och samarbete. 

NVKR arbetar f n med två stora regeringsuppdrag, kompetensförsörjning i primärvården och i 

förlossningsvården (specifikt försörjning gällande barnmorskor). 

Organiserad prostatatestning, OPT-kansli 
Efter förbundsdirektionens rekommenderande beslut 2022-03-17 att inrätta ett gemensamt OPT-

kansli i norra sjukvårdsregionen och inleda med testning för åldersgrupperna 50- och 56 åringar har 

beslutsprocesser startats i de fyra regionerna. Regionerna är i färd med, eller har fattat beslut om att 

starta arbetet med OPT. Besluten är inte likalydande när det gäller antal åldersgrupper som ska 

omfattas inledningsvis. 

Kunskapsstyrning  
En långsiktig plan för utveckling och finansiering är framtagen till nätverken för hälso- och 

sjukvårdsdirektörer och regiondirektörer. Delar av planen överlämnas till SKR´s sjukvårdsdelegation 

för politiska beslut efter sommaren. 

Sju nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är godkända; grav hörselnedsättning, 

Diabetes med hög risk för fotsår, höftledsartros - proteskirurgi, schizofreni, palliativ vård, 

inflammatorisk tarmsjukdom samt venös sjukdom varicer och bensår. Beslutsformuleringen för 

vårdförloppen är ändrad för att ge längre planeringsförutsättningar för införande. 

Villkor för användning av de kunskapsunderlag och -stöd som skapas i systemet har diskuterats och 

styrgruppen har förordat fri användning för alla aktörer offentliga såväl som privata i syfte att 

åstadkomma god följsamhet och likvärdig vård. 

En diskussion har inletts om innehållet i värdskapet och sjukvårdsregional resp nationell 

ansvarsfördelning. 

På sjukvårdsregionala nivå kan nämnas att RSG medicinsk teknik har påbörjat ett arbete med en rutin 

för ordnat införande som liknar processen för läkemedel. Gruppen är intresserad av att redovisa sitt 

arbete för förbundsdirektionen vid lämpligt tillfälle. 
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Nationell högspecialiserad vård - NHV 
Nämnden för NHV har beslutat om tillstånd för 6 nya områden; Osteogenesis imperfekta OI, 

stamcellstransplantationer vid systemisk skleros SCT, prematuritetinopati ROP, svårt 

självskadebeteende, svåra ätstörningar samt kroniska lungsjukdomar hos barn. Norra 

sjukvårdsregionen har erhållit de två sistnämnda. Region Västernorrland har beviljats tillstånd för 

svåra ätstörningar och Region Västerbotten för kroniska lungsjukdomar hos barn. 

Två områden som var ämnade för beslut; obstruktiv kardiomyopati HOCM och könsdysfori har 

dragits tillbaka för ytterligare beredning. 

Gemensamma remissvar för fyra områden har inlämnats från norra sjukvårdsregionen. Utlysning av 

tillstånd för totalt 8 nya områden har skett, för beredning under hösten. 

Diskussioner förs i Socialstyrelsens beredningsgrupper, BG1 och BG2 om behov av utvärdering av 

hittillsvarande arbete och process.  

Samordningsfunktion för arbete med Biobank 
Diskussioner förs om eventuell gemensam finansiering av sjukvårdsregionalt arbete med Biobank. 

Frågan som gäller både nuvarande och tillkommande uppdrag och bereds vidare av BG efter 

sommaren. 

Ineras regionala beredningsgrupp – val av ny ledamot 
Förbundsdirektionen beslutade 2 juni att utse Hans Svensson, Region Jämtland Härjedalen och 

Brita Winsa, Region Västerbotten till Ineras regionala beredningsgrupp. Ny regiondirektör från 

norra sjukvårdsregionen behöver utses då Hans svensson slutat på sin tjänst. SKR´s 

regiondirektörsnätverk har utsett Åsa Bellander, Region Västernorrland att representera norra 

sjukvårdsregionen.  

Pågående projekt 

God och nära vård i glesbygd  
En ansökan för Fas 2 i arbetet är nu utarbetad. Projektsamordnare Mats Brännström föredrar 

ärendet på Förbundsdirektionens sammanträde 15 juni. 

MDK-projektet 
Utrustning i testrum prövas för användning och projektet kan avslutas när testerna är genomförda 

med godkända resultat. Inför avslut av projektet säkras roller och ansvar för permanent drift.  

Projekt för klinisk neurofysiologi 
Projektet är nu i slutfas. En workshop genomfördes 13 juni. Syftet med workshopen var att få fram 

underlag till ett samverkansavtal som kan säkra drift efter projektet avslut.  

Upphandling av utrustning för trombektomi 
Behov av ett gemensamt arbete med investeringar för arbetet med trombektomier har anmälts från 

verksamheterna. Förutsättningar för ett gemensamt arbete undersöks f n. Ett eventuellt projekt kan 

startas för arbetet under hösten. 


