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 FUI-rådet Paragrafer  

1-9 

 

    

Datum 2022-05-11 

 

 

Tid 

 

10.00 - 16.00 

 

 

Plats Umeå: Regionens hus, lokal Norsjö   

Deltagare 

 

Beslutande 

Johanna Törmä, RN 

Anna Sundström, RVN 

Göran Larsson, RV 

Kia Ronnhed, RV 

Ove Andrén, RV, RCC  

Pelle Håkansson, RJH 

Gunilla Isaksson, LTU fm. 

Kristina Lejon, UMU 

Nina Fållbäck Svensson, NRF 

 

Adjungerade 

Linda Wahlqvist, RV 

Kristin Ahlm, RV 

Carina Olovsson, RW 

 

 

Ej närvarande 

Magnus Hultin, UMU 

Marie Häggström, MIUN 

Krister Eriksson, RJH 

Elin Ring, RJH 

Daniel Westerberg, RN 

Ewa Strömsten, RV 

Bodil Landstad 

Eva Dannetun, MIUN 

Cathrine Norberg, LTU 

Monica Wahlström, RV 

 

Övriga 
Ella-Karin Blomqvist, RN 

 

 

  

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

 

 

Ordförande 

 

 

Justerare 

 

 

____________________________________ 

Ella-Karin Blomqvist 

 

____________________________________ 

Johanna Törmä 

 

____________________________________ 

Nina Fållbäck Svensson 
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§ 1 Val av justerare, föregående protokoll från 2022-02-12 

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Nina Fållbäck Svensson.  

 

Inga invändningar till föregående mötesprotokoll, bilaga 1, noteras. 

 

FUI- rådet beslutar  

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

  

§ 2 Budget Visare Norr och Folke Lithners fond 

 

Nina Fållbäck Svensson presenterar, se bilaga 2. 

Totalt för Visare Norr och Folke Lithners Forskningsfond delas 2 305 tkr ut år 2023.  

2022-03-21 beslutades om +50 tkr till Folke Lithners Forskningsfond för forsking inom porfyri. 

Medlen administreras av Region Västernorrland.  

 

FUI- rådet beslutar 
 

att notera informationen.  

 

 

§ 3 Information och diskussion FUI-rådet  

 

Nina Fållbäck Svensson presenterar information om NRF:s FUI-råd – Historik och koppling till 

andra grupper, se bilaga 2.  

FUI-rådet har några huvudfrågor; Visare Norr, Norrskenskonferensen, HTA-enhet, 

Vårkompetensrådet. Vid gruppdiskussionerna om FUI-rådet framkom att Vårdkompetensrådet 

behöver utöka presidiet med ytterligare en HR-representant. Vidare framkom att FUI-rådet 

behöver utveckla arbetssätten och få en politisk anknytning och en tydligare koppling till ViL- och 

VFU-gruppen. Det framkom även att ett roterande ordförandeskap kan vara problematiskt och att 

justeringar i uppdragen behöver göras. Justeringar i uppdragen kommer att tas upp på nästa möte.   

 

FUI- rådet beslutar  

 

att utöka presidiet i Vårdkompetensrådet med en HR-resurs. Ärendet tas vidare till NUSS. 

 

 

§ 4 Regionalt vårdkompetensråd Norr – rapport, diskussion och avstämning 

 

Nina Fållbäck Svensson visar presentation om Regionalt vårdkomptensråd Norr, se bilaga 2. 

 

Information från Nationella Vårdkompetensrådet (NVKR): 

- Rapport om föreslagna ändringar för AT i syfte att utöka antalet platser finns tillgänglig, 

förändringarna som föreslås förväntas genomföras inom respektive region.  
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- NVKR har fått två regeringsuppdrag varav ett är kopplat till primärvården, en första 

delrapport finns tillgänglig. Arbetet kommer att följas upp vid en större hearing 16 

september – FUI-rådet ser över vilka representanter som kan delta.  

Det finns en stark koppling med omställningen mot Nära Vård och det är viktigt att 

regionerna aktivt finns med i arbetet.  
- Nyhetsbrev från NKVR NVKRfinns att prenumerera på. 

Information från Regionala Vårdkompetensrådet (RKVRRVKR): 

- Information tillgängliggörs via NRF:s hemsida. 
- Det är viktigt att rådet har rätt sammansättning, även kommunrepresentanter. 

Vid sittande möte diskuterades det sjukvårdsregionala Vårdkompetensrådet och det framkom i 

diskussionerna att det bör prioriteras att lösa upp de flaskhalsar som kartlagts genom att hitta 

förslag på lösningar som leder till ett förbättrat läge. Tre huvudpunkter framkom: 

- Hur behåller vi vår personal? (Regionerna) 
- Kan vi förändra VFU-platserna genom utökning till mottagningar? 
- Kan vi i än större utsträckning utveckla handledarmetoder med peer-learning? 

Det framkom även att FUI-rådets återkoppling och dialog med RKVR behöver 

förbättrasutvecklas. Det framkom även att det saknas en bra samverkan med kommunerna där ett 

arbete behöver göras. Vidare är det problematiskt att Mittuniversitetet sällan är representerade i 

denna gruppinte har deltagit på de två möten som hållits, det är viktigt att alla parter är delaktiga i 

arbetet som görs.  

 

FUI- rådet beslutar  

 

att notera informationen och understryka delaktighet i RKVRRVKR. 

 

 

§ 5 Rapport från ViL-, VFU- och Utbildningsgrupp 

 

Linda Wahlqvist och Carina Olovsson redogör för rapporten från respektive grupp, se bilaga 3. 

 

VFU-gruppen 

- Det råder en stor oro i gruppen på grund av bristande tillgång till VFU-platser som främst 

orsakas av brist på handledare, neddragna vårdplatser och förändrade vårdformer.  

Detta är en stor utmaning men en mycket viktig fråga där samverkan behöver ske. Frågan lyfts till 

Nationella Vårdkompetensrådet via Nina Fållbäck Svensson då detta antas vara ett nationellt 

problem.  

 

ViL-gruppen 

- Senaste mötet ställdes in till förmån för en workshop som arrangeras 18 maj.  

Utbildningsgruppen 

- HR har gjort en sammanställning över kompetensförsörjningsbehovet i den norra 

sjukvårdsregionen 2022-2026, se bilaga 4.  

Sammanställningen visar på en obalans mellan rekryteringsnetto och antalet som förväntas 
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bli examinerade. Observera att detta endast gäller regionerna. Kommunernas eller andra 

aktörers behov är inte redovisade. Ej heller vakanser har tagits med i sammanställningen.  
- Regionerna ser ett tydligt behov av att en kvot av utbildningsplatserna viks till respektive 

region, inom samtliga inriktningar. Detta har gjorts i bl.a. Östergötland vilket prövats och 

som, enligt nuvarande regelverk, inte är möjligt.  
- Kommunrepresentanter samt HR-representant från Region Västernorrland saknas i 

rådetgruppen. 

 

FUI- rådet beslutar  

 

att Nina Fållbäck Svensson lyfter frågan om brist på VFU-platser till Nationella 

Vårdkompetensrådet. . 

 

 

§ 6 Norrskenskonferensen 

 

Johanna Törmä redogör för nuläget.  

 

Konferenen för 2023 planeras till 13 september kl. 10.00 med avslut 14 september kl. 13.00. 

Värdregionen tar höjd för cirka 200 deltagare. Ett önskemål har inkommit om möjlighet till en 

hybrid-konferens med en blandning av digitalt och lokalt deltagande. FUI-rådet anser att 

konferensens huvudsyfte är att, för speciellt juniora forskare, möjliggöra och tillhandahålla en 

arena för nätverkande.  

 

FUI- rådet beslutar  

 

att Norrskenskonferensen 2023 enbart hålls som en fysiskt konferens med deltagande på plats.  

 

 

§ 7 Lägesrapport HTA – diskussion målsättning 

 

Kristin Ahlm lämnar en lägesrapport HTA, se bilaga 5.  

 

Organisation och process redovisas. En funktion är fortfarande vakant men hoppas kunna besättas 

inom kort. Det finns en stark koppling mellan HTA och Kunskapsstyrningsrådet, HTA bör finnas 

som en punkt på Kunskapsstyrningsrådets agenda så att Kunskapsstyrningsrådet kan bistå med att 

implementera eller avmönstra frågor som kommit via HTA-enheten.  

 

Vidare är det viktigt att FUI-rådet sprider information om HTA Norr men också att varje region i 

norra sjukvårdsregionen kan vara med och bidra med professioner till HTA-processen. HTA-

utredningar bidrar till evidensbaserad vård vilket bidrar till bättre vård för våra patienter. 

 

FUI- rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 

§ 8 Megatestbädd – avstämning 
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Göran Larsson informerar.  

Beredningsgruppen i NRF har beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska utföra en förstudie om en 

gemensam projektorganisation under NRF för större projekt som t ex EU Horizon Europe, 

Vinnova, ERFU etc. Göran Larsson vill nu bestycka denna arbetsgrupp med en representant från 

resp. region. Varje region nominerar en representant innan 15 juni 2022. Nomineringen skickas till 

Göran Larsson.  

 

FUI-rådet beslutar  

att alla regioner meddelar sin nominering av representant till gruppen till Göran Larsson senast 15 

juni 2022.  

 

 

§ 9 ALF-utvärdering 

 

Göran Larsson informerar om pågående ALF-utvärdering. 

 

Utvärderingen som görs vart fjärde år är otroligt viktig. Om utvärderingen är ofullständig kan 

regionerna förlora mycket pengar i uteblivna medel. Det är ett avsevärt jobba att sammanställa och 

skriva rapporterna och det är viktigt att frågor kopplat till denna utvärdering prioriteras och 

besvaras så fort som möjligt. Rapporteringen är i sitt slutskede och har gått vidare för 

språkgranskning innan den är färdig att skickas in.  

 

FUI-rådet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 10 Socialstyrelsens utvärderingsprocess av universitetssjukvårds (USV) -enheter mm. 

 

Göran Larsson informerar.  

 

Socialstyrelsen kommer att utvärdera våra universitetssjukvårdsenheter genom en 42 sidor lång 

enkät. Enkäten är mycket detaljerad vilket kommer att kräva stora resurser för att kunna besvara 

den korrekt. Enkäten ska besvaras senast i mitten på juni 2022. Under sittande möte framkommer 

att det finns oklarheter om syftet med frågorna och vad som händer om man inte inkommer med 

svar på utvärderingen. Kristina Lejon tar med sig frågan. 

 

FUI-rådet beslutar 

 

att Kristina Lejon tar med sig frågan om vilket syfte frågorna har och vad som händer vid 

underlåtelse att besvara dem.  

 

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Nästa möte 14 september kl. 10.00-16.00. Fysiskt möte, Umeå. 

 

 


