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Inrättande av HTA (Health Technology 
Assessment) Norr enhet i norra 
sjukvårdsregionen  
Dnr 00311-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att:  

1. vara delaktig i HTA Norr enheten och därmed avsätta resurser såväl 

ekonomiskt som med personal och kompetens.  

2. avsätta medel för år 2022 från riktade stadsbidrag för att finansiera Reg-

ion Norrbottens del i HTA Norr enheten.  

3. finansiering från 2023 ska inarbetas i den strategiska planen.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Det är glädjande att norra sjukvårdsregionen nu inrättar en HTA-enhet. En-

hetens uppdrag är att ta fram kunskapsunderlag som stöd för beslut och im-

plementering av tekniker, metoder och behandlingar inom hälso- och sjuk-

vården. HTA-enheten kommer att främja en evidensbaserad och jämlik vård 

av hög kvalitet i norra sjukvårdsregionen.  

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen har beslutat att rekommendera samtliga fyra regioner i 

norr att godkänna överenskommelsen om samarbete och kostnadsfördelning 

för HTA Norr enheten. Huvudansvar för HTA Norr kommer att bäras av 

Region Västerbotten, men samtliga fyra regioner i norr ska vara delaktiga i 

processen och därmed också avsätta egna resurser såväl ekonomiskt som 

med personal och kompetens. 

Ärendet 
Health Technology Assessment (HTA) är benämningen på vetenskapliga 

metoder och process som används för utvärdering av kunskapsläget för en 

metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården inklusive hälsoeko-

nomi och etiska aspekter. HTA enheter finns i övriga sjukvårdsregioner och 

kravet om en funktion i norra regionen efterfrågas för värdskapet i systemet 

för kunskapsstyrning. Mellan juni 2021 och mars 2022 har HTA Norr drivits 

i projektform i ett samarbete mellan samtliga regioner i norr. Slutmål eta-

blera driftsform för en HTA-enhet med uppdrag inom hela norra sjukvårds-

regionen. Den 18 februari 2022 beslutade Förbundsdirektionen rekommen-

dera regionerna att godkänna överenskommelsen om samarbete och kost-

nadsfördelning för HTA Norr enhet. Den gemensamma funktionen kan ses 

som en virtuell enhet där huvudansvaret för ligger hos Region Västerbotten, 

organisatoriskt under FoUI. Samtliga fyra regioner i norr rekommenderas att 

vara delaktiga i processen och därmed också avsätta egna resurser såväl eko-

nomiskt som med personal och kompetens. Totala driftskostnaden uppskatt-
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tas till 3,3-3,6 mnkr per år. Region Västerbotten bidrar med 50 procent av 

finansieringen och resterande 50 procent fördelas på de övriga tre regionerna 

(16,7%), vilket motsvarar drygt 600 tkr per år. Under 2022 kommer del av 

finansieringen att utgöras av ALF medel (ca 350 tkr) och NRF bidrar med 

resurser som hälsoekonomiska analyser (statsbidrag för kunskapsstyrning, ca 

500 tkr). Resurser från respektive region kan vara personella resurser (arbe-

tad tid) och avräknas budgeten eller ekonomisk ersättning. Region Norrbot-

tens del i HTA Norr enheten kommer att finansieras med medel från riktade 

statsbidrag under 2022. Finansiering from 2023 ska inarbetas i den strate-

giska planen.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor:  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 

Divisionschefer HSV 
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