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Kunskapsstyrning lägesrapport

• Regionalt Cancercentrum Norr - liksom tidigare år har RCC Norr erhållit 8 
mkr i särskilt riktat statsbidrag till sjukvårdsregionen
• En processledare är anställd på halvtid för övergång till ett Nationellt programområde

• Övriga statsbidrag för kunskapsstyrning
• Förhandlingar mellan socialdepartementet och SKL om en treårig satsning på 

standardiserade vårdförlopp för kroniska sjukdomar

• Etablering av sjukvårdsregionalt system



Etablering av sjukvårdsregionalt system

• WS 28 februari  för att sprida kunskap om systembygget och 
ge möjlighet till inspel och delaktighet; Målgrupper chefssamråd 
och NPO-ledamöter, drygt  60 deltagare 

• WS 29 maj motsvarande aktivitet riktad till stödfunktioner, 
ett 50 tal anmälda

• Bearbetning av de underlag som diskuterades 28/5 i BG 
+ RSK 

• Presenterat Norra sjukvårdsregionens arbetet på 
Nationell lärträff med 200-300 deltagare

• Inbokade träffar med Chefssamråd och NPO 
representanter för diskussion om uppdrag och 
sammansättning av grupper

• Sjukvårdsregional organisation formas successivt



Rapport från FUI –rådets möte 8 maj

• Kompetensförsörjningen - en av Norra sjukvårdsregionens största utmaningar

• Bristande samverkan mellan lärosäten

• Miun har ställt in flera utbildningar –stora konsekvenser för 
sjukvårdshuvudmännen

• Sjukvårdshuvudmännen och lärosätena behöver samarbeta

• Behov av att hitta nya sätt att tänka
• Uppdragsutbildningar?

• Modell regionaliserade vårdutbildningar?

• Annat?

• Planerar för workshop till hösten

• Politiskt engagemang viktigt



Vård på distans

• Diskussion med omtag i frågan

• Bredda uppdraget till att omfatta digitaliseringsområdet inkl
nära vård

• Kopplingar till systemet för kunskapsstyrning – ny styrgrupp, 
Sjukvårdsregionalt digitaliseringsråd

• Återkommer till FD med ett ärende – förslag till nya lösningar



Glesbygdsmedicin

• Diskussioner om satsningar på glesbygdsmedicin har 
pågått i ett flertal år

• Socialdepartementet har nu aviserat en satsning

• Norra sjukvårdsregionen utpekad

• Mer information kommer



NORA – Norrlandstingens analys och uppföljning

• Arbete har pågått sedan 2015

• Projekt etablerades 2016-2018

• Slutrapport avlämnades första kvartalet 2019

• Syfte –
• En vidareutvecklad målgrupps- och syftesanpassad översikt 

• Arbetsmodell som skulle integreras i organisationen för kunskapsstyrning

• Resultat –
• P g a bristande förutsättningar har full måluppfyllelse inte kunnat uppnås

• Ett ramverk har upprättats, som kommer att kunna användas

• Tydlig vilja och ambition till fortsatt drift och användande

• Arbetet har uppmärksammats nationellt


