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Inrättande av Kompetensenhet inom
primärvården
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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att inrätta en kompetensenhet inom primärvården.
2. Bemanning av kompetensenheten finansieras under 2018 och 2019 via
medel från nationella överenskommelser och arbetas därefter in i strategiska planen.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser mycket positivt på att den utredning som tillsattes under
hösten 2016 nu resulterar i inrättande av en Kompetensenhet inom primärvård. Det är ett viktigt steg för att stärka kompetensförsörjnings-, utbildnings- och forskningsfrågorna inom primärvården i Norrbotten.

Sammanfattning
Det pågår ett aktivt och priorterat arbete med att utveckla och stärka primärvården i regionen. För att stärka utbildnings- och forskningsfrågorna och
utveckla insatser för att utbilda, rekrytera och behålla specialistläkare inom
allmänmedicin tillsattes en utredning som arbetat under förra året. Med utredningen som grund föreslås att det inrättas en Kompetensenhet inom primärvården.

Ärendet
Kompetensenheten för primärvård ska fungera som en resurs till hälsocentralerna i länet. Uppdraget är att göra basala bedömningar vid osäkerhet
kring kompetensnivån hos legitimerade läkare som söker ST (specialisttjänstgöring) i allmänmedicin samt kompetensvärdering av svenska läkare
som utbildat sig i annat EU-land och söker en ST i länet.
Uppdraget är också att genomföra utbildning/handledning av ST-läkare där
bedömningen påvisat behov av extra insatser. Placeringstiden på kompetensenheten är individuell och kan variera från någon månad upp till ett år beroende på den utbildningsplan som utarbetats i samråd med ordinarie hälsocentral. Tjänstgöringen alternerar mellan kompetensenheten och den egna hälsocentralen.
Kompetensenheten är även ett stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer
och verksamhetschefer för att utveckla och stärka kvaliteten i handledning
och kompetensbedömning. Kompetensenheten knyter också kontakter med
utländska universitet med många svenska läkarstudenter för att främja rekrytering av utlandsutbildade. Enheten ska även fungera som ett nav för att utveckla samarbetet med regionens lektorer för att främja forskning inom all-
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mänmedicin och stärka det interprofessionella lärandet i primärvården som
helhet.
Kompetensenheten ska bedrivas som en egen enhet med placerings på en av
länets hälsocentraler och fungera som resurs för all primärvård i länet.
Protokollsutdrag skickas till:
Utvecklingsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
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