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Beställning Primärvård -beskrivning 

Syfte 
Ta fram Region Norrbottens styrdokument för Vårdval Primärvård enligt 

lagen om valfrihetssystem LOV 2008:962 

Produkt 
Beställning Primärvård, styrdokument för Vårdval Norrbotten. Regionssty-

relsen fastställer detta årligen i september, gäller från januari. 

Input till processen 
 Tidigare beställning 

 Strategiska planen och regionstyrelsens plan 

 Resultat från uppföljning av föregående år 

 Synpunkter från leverantörer 

 Omvärldsanalys 

 Politisk vilja 

Arbetsmoment med tidsplan 
Beställaransvarig ansvarar för samordningen av arbetet med beställningen. 

De olika avdelningarna i regiondirektörens stab bidrar med underlag inom 

sina specifika områden. 

Februari 

Analys av resultat från föregående år (uppföljningsrapporten och årsberättel-

ser från leverantörer). Leverantörer ges möjlighet att komma med syn-

punkter på beställningen och förslag på ändringar på leverantörsträffar som 

hålls per närsjukvårdsområde. 

Mars 

Leverantörsträffar för dialog med leverantörer. Samordning med planerings-

process för regionstyrelsens plan (fokusområden). Analyser för att bedöma 

vårdvalsramen. 

April 

Genomgång och fastställande av de upphandlingsmässiga delarna av beställ-

ning. 

Maj 

De olika delarna i beställning gås igenom med respektive expertis inom reg-

iondirektörens stab och inom divisioner.  
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Juni 

Vårdvalsramen fastställs. Utkast till Beställning Primärvård färdigställs. 

Augusti 

Justeringar i skrivningen utifrån synpunkter från stabsledning och lednings-

grupp samt politisk ledning. Kommunikationsavdelningen ser över texten 

och layouten.  

Ev fastställa uppföljningsplanen som går med i äendet. 

Ärendet till regionstyrelsen skrivs, Beställning Primärvård skickas som bi-

laga till ärendehantering. 

September/oktober 

Regionstyrelsen fastställer beställningen. 

Beställning Primärvård länkas till hemsida, också till Vårdvalswebben. 

November 

Uppföljningsplan arbetas fram, fastställs av regiondirektören. Ev ändring så 

att uppföljningsplanen ska finnas med i ärendet om beställningen. 

 

Deltagare 
Huvudansvarig är beställaransvarig, deltagare från Ekonomi- och plane-

ringsavdelningen (ekonomi- och planeringsdirektör, budgetchef, controller, 

rapportansvarig). Deltagare från regiondirektörens stab. 


