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Landstingets vision  
 

Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, bästa hälsan. 

Visionen är vägledande för all verksamhet som styrs av en politisk folkvald 

församling.  

Ledning och styrning 
Landstingsfullmäktige har i sin strategiska plan 2016 – 2018 och i sina po-

licyers angett inriktningar som är styrande och ska beaktas i alla perspektiv 

vid planering och genomförande av landstingets verksamheter. 

Landstingsstyrelsen kompletterar styrningen med sin plan, strategier, be-

ställningar samt styrelsens regler och riktlinjer.   

Ledningssystem 
Den grundsyn som ska prägla arbetet med ledning av hälso- och sjukvård 

och tandvård och genomsyra de beslut som fattas och de angreppssätt som 

väljs när olika valsituationer uppstår är: 

 Fokus på resultat för patienten och processorientering 

 Hälsan som slutmål innebär prioritet av förebyggande insatser 

 Ordnade former vid införande av nya metoder 

 Patienten som medskapare – personcentrering 

 Alla medarbetare behövs i förbättringsarbetet 

 Ständig utveckling av arbetsfördelning i vården 

 Vårdens resurser ska organiseras efter behoven. 

Ovanstående är även applicerbart på alla annan verksamhet som landstinget 

bedriver. 

Mål, mått och uppföljning sker med ålders-, geografisk- och könsuppdelad 

statistik som är analyserad ur ett jämlikhets/jämställdhetsperspektiv.  

Processer 

En process är en horisontell serie aktiviteter med start i ett behov och ett slut 

i ett resultat som möter behov hos kunder eller intressenter. 

Med processorientering avses: 

 Dels ett perspektiv för att leda organisationen som helhet 

 Dels systematisk förbättring och optimering av enskilda processer. 

Landstinget styrs naturligtvis av nationella lagar och riktlinjer. Landstingets 

ledningssystem regleras i styrande dokument fastställda av landstingsfull-

mäktige, landstingsstyrelse samt verksamhet i form av planer och beställ-

ningar, strategier och handlingsplaner, policys, riktlinjer och regler, överens-

kommelser, arbetsordningar och reglementen. 

Ledningsprocesser är de processer som används för att styra, utveckla eller 

samordna huvud- och stödprocesser. 

Vårdprocessernas resultat ska vara styrande för prioriteringar och beslut. 

Vårdprocessernas resultat ska mätas mångdimensionellt med hjälp av värde-

kompassen. 
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Vårdgivare 

Landstingsdirektören ska representera vårdgivaren och ansvarar för lands-

tingets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Landstingsstyrelsen som vårdgivare fördelar ansvaret över användning och 

hantering av medicintekniska produkter och anslutna informationssystem 

inom landstinget. 

Inriktning 
Landstingsstyrelsen kan på eget initiativ, eller på initiativ av fullmäktige ge 

särskilda utredningsuppdrag till landstingsdirektören. Ett sådant uppdrag kan 

löpa över längre eller kortare tid. Tidpunkter för avrapportering anges i verk-

samhetsplanen.  

Landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören: 

 Ta fram handlingsplaner för av styrelsen beslutade strategier. Dessa 

utgör basen för de aktiviteter som ska genomföras i landstinget. 

Hållbar utveckling 
Med hållbar utveckling avses social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 

Socialt ansvarstagande (CSR) ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt 

perspektiv ska genomsyra verksamheten. 

Perspektivet hållbar utveckling ska finnas med i konsekvensbeskrivningar.  

Landstingets verksamheter ska bättre planera verksamheten för att nyttja 

lokaler effektivt för att minska behov av lokaler. Patienthotellet i Sunderbyn 

var en prioriterad investering och ska användas effektivt. Arbetet med effek-

tiva inköp och vårdnära service ska fortsätta. Liksom även arbetet om sam-

arbetsformer med länets kommuner om försörjningsfrågor. 

Landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören: 

 Ta fram principer för landstingets fastighetsbestånd.  

 Delta i framtagande av regional livsmedelstrategi  

 Tydliggöra hur föreslagna beslut bidrar till en hållbar utveckling. 

Mångfald och integration  
Arbetet med mångfald och öppenhet berör landstinget alla delar – som ar-

betsgivare, vårdgivare och insatser inom områdena regional utveckling och 

kultur.  Landstinget är beroende av inflyttning till länet för att få ökade skat-

teintäkter samt för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. 

Landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören: 

 Ta fram program för hälsoinformation till nyanlända 

 Arbeta med breddade rekryteringsvägar rekryteringsvägar och utveckla 

samverkan kring integration. 

 Kunskapshöjande insatser för mångfalden och integrationens betydelse 

för länet.  

Tillgänglighet  
För att klara framtidens utmaningar med ändrad åldersstruktur och ett stort 

län verksamheten ta till sig den digitala vården och invånartjänster för att 

klara uppdraget. 
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Jämställdhet och jämlikhet 
Hälsofrämjande förhållningssätt ska finnas väl inarbetade i verksamheten 

och tidigt förebyggande arbete ska prioriteras. Det förebyggande arbetet ska 

ske genom att sjukdomsförebyggande metoder integreras i det dagliga pati-

entarbetet samt genom befolkningsinsatser. Norrbottens hälsosamtal riktade 

till vissa åldersgrupper är exempel på insatser på befolkningsnivå. Även 

hälsosamtal med asylsökande gynnar både mångfald och integration. 

Landstinget värnar om alla människors lika värde och därmed ett profession-

ellt och respektfullt bemötande mot alla. Ett gott bemötande innebär ett in-

kluderande förhållningssätt och samtidigt kunskaper och medvetenhet om 

kulturell mångfald. 

Det ökande analysarbetet måste samordnas och stärkas.  

Kartläggning av landstingets prioriterade områden ur ett befolkningsperspek-

tiv – hur många omfattas, vilka - kön, ålder och geografi ska göras och ligga 

som grund för beställningar och uppdrag. 

Multisjuka/vårdtunga 

Ett växande antal äldre innebär fler sjuka. Förekomst av multisjuka/ vård-

tunga utgör en viktig markör av förväntad resursåtgång, behov av insat-

ser/vård ur ett befolkningsperspektiv. De två procent sjukaste delarna av 

befolkningen, baserat på vårdtyngd de senaste 18 månaderna i både primär 

och specialiserad vård, finns i Haparanda, Jokkmokk, Övertorneå och Pa-

jala1.  Kiruna, Luleå och Arvidsjaur avviker i positiv riktning2. Vid länets 

hälsocentraler pågår en inventering av patienter med hög sjuklighet och för-

väntat stort behov av vårdinsatser, vilket skapar förutsättningar att sätta in 

lämpliga åtgärder.  

Missbruks- och beroendeproblematik 

Missbruk är ett vanligt problem i Norrbotten. Ett beroendecentrum är startat 

tillsammans med länets kommuner som en resurs för länet. År 2014 var 

missbruk och beroendeproblematik vanligast i Haparanda. Även Jokkmokk, 

Övertorneå och Gällivare var högt placerade vid en länsjämförelse. Minst 

vanligt med missbruk och beroendediagnoser var det i Arjeplog och Älvs-

byn. De flesta med missbruksdiagnos är i åldern 40-64 år, mest uttalat i Ha-

paranda och Övertorneå. Andelen yngre med missbruksdiagnos är högst i 

Gällivare, Luleå, Jokkmokk och Piteå.  Den absoluta majoriteten med miss-

bruksdiagnos är män.  

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Landstinget som länets största arbetsgivare har ett regionalt ansvar att verka 

för integration och jämlikhet i regionen. Hälsofrämjande arbetsplatser med 

goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna stärker landstingets möjlig-

                                                      
1 Indelningen i ACG (Adjusted Clinical Groups) bygger på diagnoser satta under de 

senaste 18 månaderna i både primär- och specialiserad vård. RUB (Resource 

Utilization Bands) graderar förväntad resursåtgång för varje patient utifrån en sam-

lad bedömning av ACG-grupp och ibland även ålder och/eller kön. RUB-

indelningen grupperar patienterna i 6 grupper där 0 står för ingen registrerad sjuk-

lighet under perioden, medan, medan RUB 5 visar den sjukaste delen av befolkning-

en, motsvarande ca 2 procent 
2 P= 0,000, konfidensintervall 18,62-  23,35. 
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heter att rekrytera och behålla rätt kompetens, vilket är förutsättningar för en 

fungerande kompetensförsörjning. Alla medarbetare upplever arbetsmiljön 

hälsofrämjande där förebyggande arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser 

är självklara. 

Den ständigt pågående och nödvändiga utvecklingen av hälso- och sjukvår-

den ställer krav på att vården kan fördela och omfördela arbetsuppgifter mel-

lan olika yrkeskategorier på ett systematiskt sätt. Kompetensväxling möjlig-

gör patientnära karriärvägar och bidrar till att tillvarata hela arbetskraftens 

potential. Även den tekniska utvecklingens möjligheter till att organisera 

arbetet på nya sätt och måste tillvaratas. 

Landstinget är en kunskapsstyrd och lärande organisation och kompetensut-

veckling sker på alla nivåer, från student till docent. 

En god introduktion är en förutsättning, därför ska introduktionen stärkas för 

såväl medarbetare som chefer. Det är viktigt att ge cheferna förutsättningar 

att utöva sitt ledarskap, där fortbildning och stöd i olika former är avgörande.  

Landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören: 

 Ta fram en övergripande medarbetarpolicy 

 Utveckla systematisk kompetensväxling  

 Utveckla introduktion och fortbildning för medarbetare och chefer 

 Arbeta aktivt och systematiskt för att minska sjukfrånvaron 

 Utveckla samverkansformer med berörda aktörer för att tidigt skapa kon-

takt med nyanlända som har kompetens inom landstingets verksamhets-

områden 

Internationellt engagemang 
I alla landstingets uppdrag inom hälso- och sjukvård, tandvård, regional 

utveckling och kultur finns en internationell dimension. Frågor och verk-

samhet påverkas av vad som händer utanför länets och Sveriges gränser och 

den internationella dimensionen behöver genomsyra landstingets arbete i 

varierande grad. Det internationella samarbetet riktas främst inom EU, Ba-

rents, Arktis och Norden. 

En internationell beredning inrättas för ett sammanshållet system för ledning 

och styrning av internationella frågor. Det innebär att politiken ska ges en 

viktig roll i att fastställa inriktning och omfattning av det internationella 

arbetet. 

Ordnade former vid införande av nya metoder 
Beslut på alla nivåer ska fattas med bästa tillgängliga kunskap som grund. 

Det gäller såväl kunskap som hämtas utifrån, egna forskningsresultat liksom 

uppföljning av verksamheten.  Nya metoder etc ska införas under ordnade 

former och utifrån robusta beräkningar av det värde som tillförs. Gamla me-

toder ska utmönstras när nya tillkommer. Detta kallas för kunskapsstyrning. 

En betydande del av det som görs i hälso- och sjukvård och övriga delar kan 

utföras på ett standardiserat sätt. Det frigör tid och möjliggör att mer ut-

rymme kan avsättas till patienter med komplexa behov. Avvikelser ska göras 

utifrån patienters specifika behov. Variationer ska analyseras för en möjlig 

utveckling av rådande standard. 
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Hälso- och sjukvård inklusive tandvård 

Personcentrerad vård 

Patient- och brukarmedverkan är en självklar del i hälso- och sjukvården och 

patienten/brukaren är en medskapare i vården. Verksamheterna ska anpassa 

organisation, process och rutiner efter förhållningssättet personcentrerad 

vård, både på individ- och verksamhetsnivå. Värdet på vårdens insatser mäts 

bland annat i uppnådd hälsa. Det mest effektiva sättet är då att förebygga 

ohälsa vilket ska ha hög prioritet i verksamheterna.  

Det ska vara fokus på resultat för patienten. Värde för patienterna skapas i 

vårdens processer, därför ska processarbetet intensifieras. Processerna ska 

flödesorienteras utifrån patienten. Väl fungerande vårdprocesser mellan så-

väl specialiteter som huvudmän krävs för att tillfredsställa stora behovsgrup-

pers växande krav på god vård. 

Prioriterat inom sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre är 

processerna förstärkt utskrivning, trygg hemma samt samordnad planering 

vid utskrivning från sjukhuset 

Samlade insatser ska vidtas för att minska den ökande psykiska ohälsan. 

Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskaps-

baserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet som personer 

med somatisk ohälsa. Detta gäller oavsett kön och ålder. Särskild uppmärk-

samhet ska ägnas åt barn och unga som har, eller riskerar att utveckla psy-

kisk ohälsa, personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk proble-

matik samt äldre med psykisk ohälsa. 

Hälso- och sjukvården och tandvården har ansvar för att identifiera våldsut-

satta, vuxna och barn, och i samverkan med andra (internt och externt) er-

bjuda stöd och hjälp.  

Tillgänglig 

Patienter ska få komma till vården i rimlig tid. Landstinget har en högre 

ambition än vårdgarantin. 

Verksamheten ska aktivt arbeta för att kunna erbjuda patienterna kontakt 

eller vård med hjälp av e-tjänster och distansöverbryggande teknik. 

Säker 

Målet är att antalet vårdskador ska minska för att kunna erbjuda patienten en 

god, jämlik, kunskapsstyrd och säker vård. 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer omfattar stora behovsgrupper och repre-

senterar 80 procent av hälso- och sjukvårdens kostnader. Därför har riktlin-

jerna en central plats i landstingets arbete med kunskapsstyrning. 

För att nå en jämlik vård är expertgruppen landstingets mottagare av nya 

nationella riktlinjer samt kompletteringar eller uppdateringar av äldre riktlin-

jer. Expertgruppernas uppdrag är att förse landstinget med expertun-

derlag, sammanställa en landstingsgemensam vårdprocess för området, tills 

vidare kallad Handläggningsöverenskommelse (HÖK), kontinuerligt bevaka 

och följa upp området samt ta fram lämpliga uppföljningsmått. 

Nedanstående expertgrupper bör finnas: 

1 Expertgrupp Astma/KOL 
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2 Expertgrupp Demens 

3 Expertgrupp Missbruk och beroende 

4 Expertgrupp Rörelseorganens sjukdomar 

5 Expertgrupp Sjukdomsförebyggande metoder 

6 Expertgrupp Stroke 

7 Expertgrupp Cancer 

8 Expertgrupp Hjärtsjukvård 

Expertgrupper är bildade för område 1 till 7. Regionalt cancercentrum funge-

rar som expertgrupp för området cancer.  

Inom området hjärtsjukvård är det ytterst angeläget att en expertgrupp bildas 

för att få en samlad bild och en mer jämlik hjärtsjukvård.  

Jämlik och effektiv vård 

Vården ska planeras, organiseras och utföras utifrån patienternas behov. 

Detta ska inarbetas i beställningarna inför 2016. Vårdens resurser ska använ-

das på ett så effektivt sätt att de kommer så många patienter till nytta som 

möjligt. 

Utgångspunkter för förändring  

Behandlingar som kräver ett stort patientunderlag för att uppnå bästa möjliga 

medicinska resultat och en patientsäker vård kan komma att koncentreras 

ytterligare.  

Glesbygdsmedicin ska utvecklas till en attraktiv verksamhetsgren med fokus 

på nya arbetssätt, utveckling, forskning och innovation utifrån glesbygdens 

villkor, inklusive hur jourverksamhet och radiologi ska fungera och utveck-

las. 

Nya arbetssätt ska stimuleras med hjälp av e-tjänster och distansöverbryg-

gande lösningar och i samverkan över läns- och landsgränser.   

Det pågår ett nationellt projekt avseende effektivitet i vården som landstinget 

bevakar. Detta ska sedan anammas vid införande av nya arbetssätt och lik-

som hur den administrativa belastningen inom vården kan minska. 

Den pågående översynen av infektionssjukvården ska fortsätta. 

Styrelsen har under 2015 tagit beslut om ett antal åtgärder för en effektiv 

verksamhet samt gett ett antal uppdrag till landstingsdirektören där paraply 

uppdraget är att ta fram förslag på beskrivning av hur framtidens primärvård 

i länet kan fungera.  Direktören ska återkomma till styrelsen i september 

2015 med förslag till projektdirektiv och tidsplan. 

Den norrbottniska palliativa vården behöver utvecklas mot en modern pallia-

tiv vård för att gagna norrbottningen. 

Landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören: 

 Översyn av den palliativa vården i länet och utreda möjligheten till pallia-

tiv hemsjukvård kopplad till sjukhusen. 

Regionbildning 
Regeringen har aviserat att de landstings som vill bli regioner ska få bli reg-

ioner och finansdepartementet förbereder under året lagändringar som möj-

liggör att bland annat Norrbottens läns landsting kan överta det regionala 

utvecklingsansvaret med start 1 januari 2017. 
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Landstingsstyrelsens uppdrag till landstingsdirektören: 

 Ta fram förslag på ändamålsenlig politisk organisation som svarar mot 

det nya uppdraget. 

 Genomföra kunskapsuppbyggnad – politiker och verksamhet – vad det 

nya uppdraget innebär 

 Kommunikation till medborgare, kommuner, samhällsaktörer, näringsliv 

och anställda vad det nya uppdraget innebär. 

 Ta fram förslag på samverkansformer med kommuner, näringsliv, läns-

styrelsen, myndigheter och samhällsaktörer som svarar mot det nya upp-

draget. 

 Ta fram principer för medborgardialog som svarar mot det nya uppdra-

get. 

 Se över bolagsstrukturen i samband med regionbildningen för att säker-

ställa en ändamålsenlig struktur kopplat till det nya uppdraget. 

Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur 
Landstingets insatser för regional utveckling – ägarbidrag, medfinansiering 

och verksamhetsstöd – ska bidra till att genomföra den regionala utveckl-

ingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 och främja de identifie-

rade områdena i framtidsbilderna från Kraftsamling 2011-2015. 

Tillgången till infrastruktur och kommunikationer påverkar en regions ut-

vecklingsförmåga. I ett glest befolkat län som Norrbotten är kommunikat-

ioner inom länet och till/från länet en särskild utmaning. För ett utvecklat 

samarbete med gränsregionerna är kommunikationer i öst-västlig riktning 

särskilt viktigt. Den regionala nivån har fått ett ökat ansvar för den regionala 

infrastrukturen i form av dagtågstrafik och kollektivtrafik och därmed har 

kostnaderna för infrastruktur och kollektivtrafik ökat för landsting och reg-

ioner.  

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv kollektivtrafik (buss och tåg) som 

svarar mot behoven. 

 Samordning av sjuktransporter och sjukresor. 

Ekonomi      
Fullmäktige har i den strategiska planen 2016-2018 gett styrelsen i uppdrag 

att identifiera ytterligare områden för intäktsökningar och/eller kostnadsre-

duktioner, förutom de redan beslutade ekonomiska handlingsplanerna, för att 

nå fullmäktiges resultatmål. Områdena ska redovisas till landstingsfullmäk-

tige i Finansplanen för 2016-2018. 

Fullmäktiges övergripande mål är en kostnadseffektiv verksamhet och en 

verksamhet som är anpassade till den aktuella intäktsnivån. 

Kostnadseffektiv verksamhet 
Enligt årsprognosen per april för 2015 bedöms verksamheten redovisa ett 

underskott på 216 mkr. I den prognosen ingår att verksamheten klarat 78 

mkr av styrelsen godkända åtgärder på 250 mkr. Det vill säga 174 mkr åter-

står att reducera med helårseffekt 2017.  Dessa kostnadsreduktioner ska ge-

nomföras. 
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Landstinget har högre nettokostnader för olika verksamhetsområden än riks-

snittet, beräknat på kostnad per invånare. 

Landstingets nettokostnad för öppen och sluten somatisk vård är 261 mkr 

högre än snittet i riket. Detta avser såväl egen produktion som köpt vård. 

Ett viktigt mått som används nationellt för att jämföra produktivitet inom 

sjukvården är kostnad per DRG-poäng. Kostnaden per DRG-poäng uttrycker 

hur kostnadseffektivt produktionen utförs.  

 Landstingets mål är att kostnaderna per DRG-poäng ska ligga i nivå med 

genomsnittet för läns- och länsdelssjukhus i den nationella KPP-

databasen. Senaste tillgängliga data för jämförelse är 2013. 

I en jämförelse av 2013 är landstingets kostnader 190 mkr högre än riks-

snittet, varav malmfälten står för ca hälften. Hälften av skillnaden förkla-

ras med att landstinget har en högre andel dyra vårdtillfällen, så kallade 

ytterfall3, vilket kan indikera kvalitetsbrister.  I malmfälten fördelas kost-

naden på låga produktionsvolymer, vilket gör det svårt att nå samma 

kostnadsnivåer som rikssnittet med bibehållen struktur.  

Aktiviteter från marspaktet pågår för att sänka kostnaderna men de är inte 

tillräckliga. Svårigheterna med kompetensförsörjningen påverkar också. 

Verksamheten ska arbeta med nya arbetssätt, kompetensväxling och ny 

teknik mm men förändringarna bedöms ta flera år att genomföra. Konti-

nuerligt pågår arbete med att förbättra kvaliteten i vården. 

Kostnaderna för köpt vård ökar trots att antalet vårdtillfällen minskar och 

kostnaderna bedöms inte kunna minskas under perioden. Det är de svårast 

sjuka patienterna som skickas utanför länet.  

Nettokostnaden för primärvård är 164 mkr högre än rikssnittet, medan psy-

kiatrin har 67 mkr lägre kostnader än rikssnittet.  

 Aktiviteter pågår för att sänka kostnaderna 

 Landstingets hälsocentraler ska nå en ekonomi i balans 2016. Trots detta 

kommer kostnaden per invånare att överstiga snittet i riket. 

 Uppdraget ”framtidens” primärvård ska granska möjliga förändringar och 

ytterligare kostnadsminskningar. 

Även landstingets kostnader för tandvård är högre än rikssnittet med 20 mkr 

2014. Division Folktandvård arbetar för att nå besparingskravet 2015 vilket 

ska sänka kostnadsnivån. Barnpengen ökas heller inte vilket sänker kost-

nadsnivån både 2015 och 2016. 

 Division Folktandvård får i uppdrag att identifiera ytterligare områden för 

effektivisering för motsvarande 1,6 procent eller 5,2 mkr. Det innebär ett 

resultatkrav på 15,2 mkr år 2016. 

När det gäller utbildning, kultur och regionalutveckling är landstingets kost-

nader högre än rikssnittet. Däremot är kostande för kollektivtrafik betydligt 

lägre. 

 Utbildning kommer inte att vara i balans 2016, men inriktningen är en 

huvudmannaskapsförändring och samverkansavatlet är uppsagt till som-

maren 2016.  

Kulturen får i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder för kostnadsre-

                                                      
3 Ytterfall är vårdtillfällen som är väsentligt dyrare än genomsnittet. 
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duktion motsvarande 1,6 procent eller 3 mkr. Detta innebär ett godkänt 

underskott för division Kultur och utbildning på - 14 mkr. 

 Inom kollektivtrafik ska identifieras ytterligare åtgärder motsvarande 1,6 

procent eller 1,5 mkr, vilket ger ett resultatkrav på 3,5 mkr 

 Inom regionalutveckling ska identifieras ytterligare åtgärder motsvarande 

1,6 procent eller 1,1 mkr, vilket ger ett resultatkrav på 2,1 mkr. 

Landstingsdirekören får också i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder på 

1,6 procent eller 4 mkr i sin stab, vilket ger ett resultatkrav på 6,3 mkr. 

Verksamheterna politik, personalrelaterat förutsätts 2016 redovisa ett över-

skott på tillsammans 3,4 mkr. I fördelningen av medel för landstingsstyrel-

sens uppdrag hösten 2015 inför 2016 ska beaktas ett resultatkrav på 5 mkr.  

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten inte trots ovanstående nå en eko-

nomi i balans varken 2016 eller 2018, vilket ska beaktas i arbetet med fi-

nansplan 2016-2018. Analys av kostnaderna per DRG-poäng 2014 ska göras 

skyndsamt när jämförelsematerial finns tillgängligt. 

Krav från landstingsfullmäktige 

Vårdval Norrbotten 

I vårdval Norrbotten gäller fördelningen av vårdpeng enligt nedan sedan 

2013 för att uppnå en jämlik vård: ålder 65 procent, vårdtyngd 25 procent 

(ACG) och socioekonomi4 10 procent (CNI). En översyn av vårdpengen ska 

göras inför 2017 med inriktningen att öka andelen ACG och CNI. Anslaget 

för vårdvalsverksamheten ska förändras med ändrad befolkning. Ingen ned-

dragning av ersättning ska ske förutom där förändring av kostnadsansvar 

sker. 

Vårdval barn- och ungdomstandvård 3-19 år 

Ersättningen per barn och år är 1 350 kr år 2016, vilket är oförändrat jämfört 

med 2015. Detta innebär en besparing på 1,1 mkr. 

Fördelning av anslag 

Vid fördelning av resurser till hälso- och sjukvård 2016 ska ytterligare 68,2 

miljoner kronor tilldelas för läkemedel för Hepatit C, sjuktranporter, abon-

nemang av Skandionklinik, patientrörlighet, ökad befolkning i vårdval, pati-

entförsäkring, avgiftsfrihet för 85+ samt minskning pga av överföring av 

vård. 

Anslaget för tandvård minskas med 3,5 mkr p g a minskat antal barn. 

Från kulturen ska 3,0 mkr återföras avseende professionell kör och hyra av 

lokal för dans. 

Till näringspolitik ska tillföras netto ytterligare 1,75 miljoner kronor. 

                                                      
4 Ålder över 65 år och ensamboende, utlandsfödd (Syd- och Östeuropa men 

ej EU, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16–64 år, en-

samstående förälder med barn 17 år eller yngre, person 1 år eller äldre som 

flyttat in i området, lågutbildad 25–64 år, ålder yngre än 5 år. 
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Beställar- och uppdragsstyrning 
Sedan 2014 tillämpas beställar- och utförarmodell för styrning av hälso- och 

sjukvård. Beställning Vårdval Norrbotten, division Närsjukvård samt divis-

ion Länssjukvård kommer till styrelsen i september. Till övriga verksamhet-

er ges uppdrag enligt nedan. 

Uppdrag till divisionerna 

Folktandvård 

Divisionen har ansvar för: 

 All specialisttandvård 

 Barn 0-2 år  

 Övriga landstingsspecifika uppdrag 

Finansiering sker via landstingsersättning. Därutöver erhåller divisionen 

barnpeng för de barn och ungdomar (3-19 år) som är listade hos landstingets 

Folktandvård. 

För tandvård till asylsökande erhåller divisionen ersättning utifrån antal asyl-

sökande. 

Vuxentandvården finansieras via taxan samt via de uppdrag divisionen har 

avseende uppsökande och nödvändig tandvård. 

Divisionen har uppdrag att i verksamheter som finansieras med landstingser-

sättning minska kostnaderna med 1,6 procent eller 5,2 mkr jämfört med 

2015. 

Kultur och utbildning 

Divisionen har det samlade ansvaret för landstingets insatser inom kultur och 

naturbruksutbildning: 

 Utveckling och samordning på regional och nationell nivå. 

 Bidrag till verksamheter och projekt avseende folkbildning, folkhälso-

projekt med folkbildande insatser, föreningar och organisationer, riktade 

kulturinsatser för särskilda projekt. 

 Länskonsulenter för konst, dans och hemslöjd samt samordnare för de 

nationella minoriteterna. Delfinansiering av länskonsulenter inom teater 

och film som finns under annan huvudman. Sedan 2015 ingår även an-

svar för ett litteraturresurscentrum. 

 Ansvar för landstingets konstsamling. 

 Ansvar för länsinstitutionerna Norrbottensmusiken, Norrbottens mu-

seum, Norrbottens länsbibliotek 

 Ansvar för de två naturbruksgymnasierna i Kalix respektive Grans, Öje-

byn. Samverkansavtalet med kommunerna är uppsagt till 1 augusti 2016 

Landstingsstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om ändrat huvudman-

naskap från landstinget till kommunerna. En arbetsgrupp med tjänste-

män fån landstinget, kommunförbundet samt Kalix och Piteå kommun 

ska ta fram förslag som överlämnas för beslut senast 30 september 2015. 
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 Samverkan med länsinstitutionen Norrbottensteatern och med länsverk-

samheten Dans i nord. 

Särskilt arbete bedrivs inom området kultur och hälsa, kulturmiljö och nat-

ionella minoriteter. 

Divisionen ska ha aktiv verksamhet i länets alla kommuner avseende till-

gänglighet till kulturinstitutionerna och länskonsulenter. 

Genomföra och följa upp arbetet med Kulturplanen 2014-2016. 

Landstingsersättningen minskas med 3,0 mkr avseende professionell kör och 

lokal för professionell dans. Divisionen har uppdrag att i verksamheter som 

finansieras med landstingsersättning minska kostnaderna med 1,6 procent 

eller 3 mkr jämfört med 2015. 

Division Service 

Divisionen ansvarar för att köpa varor och tjänster, att administrera ekonomi 

och dokument, att tillhandahålla stöd inom HR samt att tillhandahålla FM-

tjänster (Facility management) inklusive förvaltning av landstingets fastig-

heter. Dessutom ansvarar divisionen för att samordna landstingets miljöar-

bete samt säkerhetsarbete avseende miljö, brand, drift och tillträde.  

Divisonen har ett resultatkrav på 3,2 mkr 2016. 

Division Länsteknik 

Divisionen ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av landstingets 

samlade IT-miljö samt underhåll av medicintekniska produkter- och 

informationssystem. Via Länstekniks projektkontor koordineras och leds 

stora utvecklingsprojekt inom landstinget. Inom divisionen ligger även VAS-

tillverkarorganisation, som har ansvar för det CE-märkta vårdadministrativa 

systemet, VAS.  

Divisionen ska leverera IT/MT-produkter, system och tjänster ur ett 

länsperspektiv med fokus på verksamhetsnytta, säkerhet och 

kostnadseffektivitet. 

Divisionen har ett reultatkrav på 6,7 mkr år 2016. 

Landstingsgemensamt 

Landstingsdirektörens stab är en samlad enhet som ska stödja landstingsdi-

rektören i styrning och ledning. Staben består av sju avdelningar (HR, Eko-

nomi och planering, Kommunikation, Utveckling, Verksamhet, IT/MT, Reg-

ional utveckling) men arbetar samlat och gränsöverskridande.  De olika av-

delningarna i staben har även ett funktionsansvar inom respektive område 

gentemot linjeorganisationen. Det utövas genom ett nära samarbete med 

divisionerna.  

Staben ansvarar dessutom för landstingsgemensam verksamhet såsom; Kol-

lektivtrafik, näringspolitik, vårdval, privatvård mm. Landstingsgemensamt 

hanteras även stipendier för förbättringsarbete och miljö samt ägarstyrning 

av de landstingsägda bolagen.  

Landstingsdirektörens stab och uppdrag har uppdrag att i verksamheter som 

finansieras med landstingsersättning minska kostnaderna med 1,6 procent 

eller 4,3 mkr jämfört med 2015. 
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Karta med perspektiven  
 

Medborgare Verksamhet Kunskap och förnyelse Medarbetare Ekonomi 

STRATEGISKA MÅL FRÅN FULLMÄKTIGE 

A Nöjda medborgare 

 

B Sveriges bästa självskattade 

hälsa år 2020 

A En effektiv verksamhet med 

god kvalité 

B Helhetsperspektiv med perso-

nen i centrum 

 

A Konkurrenskraftig region 

 

B Långsiktig förnyelse 

A Attraktiv arbetsgivare 

B Aktivt medarbetarskap 

 

A Ekonomi som ger handlings-

frihet 

B Ekonomi som inte belastar 

kommande generationer 

LANDSTINGSSTYRELSENS MÅL 

A Högt förtroende för verk-

samheten  

A En jämlik och kvalitativt 

likvärdig verksamhet 

 

A Strategisk hållbar utveckling  A Lika rättigheter och möjlig-

heter 

 

A Positivt resultat med 2 pro-

cent av skatt, utjämning och 

generella statsbidrag  

A Goda livsmiljöer A En säker och kunskapsstyrd 

och verksamhet  

 

A Regionen är synlig och aktiv A Hållbart arbetsliv A Nya metoder och verksam-

heter införs med medvetna be-

slut 

B En jämlik och jämställd 

hälsa 

B God samverkan internt och 

externt 

B Ett öppet förhållningssätt till 

utveckling och förändring  

B Delaktiga och engagerade 

medarbetare 

B Verksamheten är anpassad till 

den aktuella intäktsnivån 

 B. Personcentrerad hälso- och 

sjukvård och kundorienterad 

service 

B Tydlig styrning av förnyelse-

initiativ  

B Hälsofrämjande miljö B. Kostnadseffektiv verksamhet 
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Medborgare 
Perspektivet MEDBORGARE avser landstingets arbete för norrbottningarnas välfärd. 

Landstings-
fullmäktiges strate-
giska mål 

Landstings-
styrelsens 
delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål- 
uppfyllelse 

Nöjda medbor-
gare 

Högt förtro-
ende för 
verksamheten 

Dialog och tydlig information gör norrbottningen 
delaktig och ger kunskap om landstingets 
uppdrag, verksamhet och prioriteringar. 

Andel som uppger att de har tillgång 
till den sjukvård de behöver 

2014: Kvinnor 70 %, Män 72 % 

2013: Kvinnor 75 %, Män 75 % 

Öka 

 

Andel med stort förtroende för vård-
centraler/ motsvarande 

2014: Kvinnor 58 %, män 59 % 

2013: Kvinnor 63 %, män 64 % 

Öka 

Andel med stort förtroende för sjuk-
husen 

2014: Kvinnor 68 %, män 68 % 

2013: Kvinnor 72 %, män 69 % 

Öka 

Andel som uppfattar att vården ges 
på lika villkor 

2014: Kvinnor 45 %, män 55 % 

2013: Kvinnor 44 %, män 56 % 

Öka 

Goda livsmil-
jöer 

Medveten användning av förhållningssätt som 
bidrar till attraktiva och hälsosamma livsmiljöer, 
inkluderande demokrati, gröna miljöer, kollek-
tivtrafik, miljövänliga transporter, såväl som 
miljöer som bidrar till ett rikt kultur och friluftsliv 
och som underlättar hälsosamma levnadsva-
nor.  

 

Andel ekologiska livsmedel i mat till 
patienter och besökare i landstingets 
verksamheter 

2014: 20,7 % 

2013: 20,4 % (Piteå, Sunder-
byn, Landstingshuset) 

40 % år 2020  

Koldioxidutsläpp från landstingets 
verksamheter 

Minskning jämfört med 2005: 

2014: 14 %, 2012: 11 %  

Minskning med 20 % 
2020 jämfört med 2005 

Andel som har lågt socialt deltagande 

 

2015: Kvinnor 23 % Män 29 % 

2014: Kvinnor 20 % Män 25 % 

Minska 

 

Resenärerna bedömer sammanfatt-
ningsvis nöjdhet med kollektivtrafiken 
som fyra eller fem på femgradig skala 

2014 74 % 

2013: 78 % 

 

80 % 
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Landstings-
fullmäktiges strate-
giska mål 

Landstings-
styrelsens 
delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål- 
uppfyllelse 

Sveriges bästa 
självskattade 
hälsa 

En jämlik och 
jämställd 
hälsa 

Hälsofrämjande förhållningssätt finns väl 
inarbetade i verksamheten 

 

Tidigt förebyggande arbete prioriteras 

 

Fokus på barns och ungdomars livsvillkor och 
levnadsvanor samt särskilt psykisk hälsa i 
befolkningen.  

 

Sjukdomsförebyggande metoder integreras i 
det dagliga patientarbetet 

 

Självskattad hälsa (kön) 2014:  NLL:  Kvinnor 68 Män 70 
           Riket: Kvinnor 71 Män 76 

Ligga i nivå med övriga 
riket år 2025 

Självskattad hälsa (kön, utbildnings-
längd) 

HLV (ÖJ) Minskade skillnader 

Psykisk hälsa (ofta ledsen, ned-
stämd Gy år 1, kön) 

2013/2014; Flickor 16 %, Pojkar 4 %;  
2012/2013 Flickor 16 %, Pojkar 4 % 

Understiga 3 % 2020  

Andel 4-åringar med övervikt eller 
fetma (kön) 

2014: Flickor 15 %, Pojkar 14 % 

2013: Flickor 15 %, Pojkar 13 % 

Understiga 10 % 2020 

Andel med två eller fler ohälso-
samma levnadsvanor 

2014:  

Kvinnor 25 %, Män 31 % 

< 25 % 

Andel personer som deltagit i häl-
sosamtal 

2014: 20 % 50 % 

Andel kariesfria 19 åringar 5 2014: Flickor 66 %, Pojkar 59 % 

2013: Flickor 63 %, Pojkar 60 % 

Nå genomsnitt i riket  

Flickor 68 %, Pojkar 66% 

Antal tillfrågade om våldsutsatthet i 
nära relation 

2014:  

Kvinnor 3 265, Män 1 130 

Öka 

Antal anmälningar till socialtjänsten 
vid misstanke om barn som far illa 

2014: 214 Öka 

                                                      
5 D v s inte har några kariesskador utanför tuggytorna 
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Verksamhet 
Perspektivet VERKSAMHET är inriktat på effektivitet och kvalitet i arbetsmetoder och processer. 

Landstings-
fullmäktiges 
strategiska mål 

Landstings-
styrelsens delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål- 

Uppfyllelse 

En effektiv 
verksamhet 
med god kvali-
tet 

En jämlik och 
kvalitativt likvär-
dig verksamhet 

Oskäliga skillnader i medicinska resultat bero-
ende på geografi eller kön ska inte förekomma  

Sjukvård med hög kvalité erbjuds inom rimlig 
tid på rätt vårdnivå  

 
 

Diabetes: Andel diabetiker, typ 2 som 
når mål för blodtryck   

 
Hjärta: Dödlighet inom 28 dagar  

efter hjärtinfarkt  

  

Stroke: Dödlighet inom 28 dagar efter 
stroke  

 

Antal införda standardförlopp enligt 
nationella kriterier 

 

Palliativ vård: Andel smärtskattning i 
livets slutskede 

ÖJ 2014; 32,7 %  

ÖJ 2013; Kvinnor 19,6 %, Män 16,3 % 

 

ÖJ 2014; Kvinnor 12,4 %, Män 12,9 %  

ÖJ 2013; Kvinnor 12,4 %, Män 14,0 %,  

 

ÖJ 2014; Kvinnor 16,8 %, Män 15,3 % 

ÖJ 2013; Kvinnor 17,3 %, Män 14,7 % 

 

Inga 

 

ÖJ 2014; Kvinnor 22,9 %, Män 22,4 % 

ÖJ 2013; Kvinnor 22,9 %, Män 25,2 %  

Öka 

 

 

Minska 

 

 

Minska 

 

 

15 

 

Öka 

 

All verksamhet är tillgänglig, anpassad efter 
behov och väl kommunicerad. 

Antal hälsocentraler med utökat 
öppethållande  

Inga Minst en per 
närsjukvårds-
område 

Specialiserad vård, andel genom-
förda besök, 60 dagar eller kortare 
(faktisk väntetid) 

2014 dec: Kvinnor 73,2% Män 72,3% 

 

80 % 
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Landstings-
fullmäktiges 
strategiska mål 

Landstings-
styrelsens delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål-
uppfyllelse 

En effektiv 
verksamhet 
med god kvali-
tet 

En jämlik och 
kvalitativt likvär-
dig verksamhet 

All verksamhet är tillgänglig, anpassad efter 
behov och väl kommunicerad. 

Tillgänglighet   

Specialiserad vård, andel genom-
förda behandlingar, 60 dagar eller 
kortare (faktisk väntetid) 

2014 dec: Kvinnor 85,5% Män 83,1% 

 

80 % 

Andel genomförda undersökningar - 
MR, 60 dagar eller kortare (faktisk 
väntetid) 

2015: april: 72 % 

2014 dec: 84 % 

2014 april: 57 % 

80 % 

Användning av 1177, telefoni (lätt att 
komma fram på telefon) 

2014:  

2013: Kvinnor 78 %, Män 78 %  

90 % 

 

Användning av Mina vårdkontakter 
(MVK) Andel i befolkningen som har 
konto 

2015: april: 15 %   

2014 mars: 11 % 

50 % 

 

Andel sjukhus med tillgång till DLA:s 6 
kulturutbud 

2014: 20 % 

2013: 0 

100 % 

Bred användning av distansvård  Andel hälsocentraler i glesbygd där 
bedömning av patient inom akut 
omhändertagande kan ske på distans 
med sjukhus i länet 

43 % Pilot från maj 2015 

 

 

100 % 

                                                      
6 Digital Live Arena 



 
 

Sida 18 (32) 

 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 

DOKUMENT-ID 

ARBGRP357-3-38 

VERSION  

6.0 

GODKÄNT DATUM 

2021-02-26 

ANSVARIG 

CAROLA FRANSSON 

 

 

Landstings-
fullmäktiges 
strategiska mål 

Landstings-
styrelsens del-
mål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål-
uppfyllelse 

En effektiv 
verksamhet 
med god kvali-
tet 

En jämlik och 
kvalitativt likvär-
dig verksamhet 

Bred användning av distansvård Andel akutmottagningar på sjukhus 
där bedömning av patient kan ske på 
distans med annat sjukhus i länet 

0 100 % 

Antal kliniker på sjukhus som erbju-
der möjlighet till planerad mottagning 
på distans 

20 Öka 

En säker och 
kunskapsstyrd 
verksamhet 

Verksamheterna har identifierade och doku-
menterade huvudprocesser  

 

Avvikelser och händelser ska fångas och an-
vänds strukturerat för att upptäcka, analysera 
och förebygga risker samt åtgärda brister i 
verksamheten 

 

Antal dokumenterade processer samt 
målsatta enligt värdekompassen 

Kartläggs Öka 

Andel läkemedelsberättelser för 
patienter 75 + 7per tertial 

                tert 1:    tert 2:     tert 3:  

2015 

Kvinnor     40 %      

Män          39 %      

2014 

Kvinnor     23 %     26 %      33% 

Män          23 %     29 %      31 % 

70 % 

  

                                                      
7 Med mer än 5 eller fler uthämtade läkemedel och ett vårdtillfälle som har en journalförd läkemedelsberättelse 
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Landstings-
fullmäktiges 
strategiska mål 

Landstings-
styrelsens del-
mål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Landstings-
fullmäktiges 
strategiska mål 

En effektiv 
verksamhet 
med god kvali-
tet 

En säker och 
kunskapsstyrd 
verksamhet 

Patientsäkerhetsarbetet präglas av ett riskföre-
byggande förhållningssätt 

Andel undvikbara vårdskador8 

 

2015: 8,3 % 

 

< 5 % 

 

God samverkan 
internt och 
externt 

Strategiska allianser och samverkansgruppe-
ringar bidrar till att utveckla kompetens, god 
kvalité och effektiva verksamheter 

 

Samverkansgrupperingar J/N Inventering ska göras  

Oplanerade återinskrivningar i sluten-
vård inom 30 dagar  

 Minskning med 
10% jämfört 
med 2013 

Helhetsper-
spektiv med 
personen i 
centrum 

 

Personcentre-
rad hälso- och 
sjukvård och 
kundorienterad 
service 

Alla individer får ett gott bemötande och ges 
information efter behov. 
Patienter/närstående/kunder ska rutinmässigt 
involveras för att utveckla verksamheten 
Patienter känner delaktighet i sin egen vård och 
behandling 
Nya arbetssätt som skapar mervärde tas till-
vara 

Variablerna nedan avseende kön och 
geografi: 

Bemötande: Andel patienter (indivi-
der) som upplever ett gott bemötande  

Delaktighet: Andel patienter (indivi-
der) som upplever delaktighet  
Information: Andel patienter (Indivi-
der) som upplever att de fått tillräcklig 
information  

Nationell patientenkät PUK 9 

                          2014        2013 

                            Kv    M       Kv  M 

B: PV läkare         89   91      88   90 

B:PV sköterskor   92   94      93   94 

D: PV läkare         77  78       77  78      

D: PV sköterskor  82   85      84  83 

I: PV  läkare         76   79      75  78 

I: PV sköterskor   82   85 

Minskade skillnader 

 

 

                                                      
8 Grund markörbaserad journalgranskning 
9 PUK=Resultaten från nationella patientenkäten redovisas i patientupplevd kvalitet (PUK). Detta innebär att resultatet tar hänsyn till alla svarsalternativ, dvs både 

svar av positiv karaktär och svar av negativ karaktär. PUK redovisas i intervallet 1-100, där 100 är det högsta värdet. 
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Kunskap och förnyelse 
Perspektivet KUNSKAP OCH FÖRNYELSE är inriktat på hur landstinget som regional aktör och inom den egna organisationen arbetar med ut-

veckling, innovation och långsiktig förnyelse 

Landstings-
fullmäktiges strate-
giska mål 

Landstings-
styrelsens 
delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål-
uppfyllelse 

Konkurrenskraf-
tig  

region 

Strategisk 
hållbar ut-
veckling 

Regionens förutsättningar, behov och utma-
ningar är kända och styr utvecklingsarbetet.  

 

 

 

Det regionala strategiarbetet bidrar till att mål 
på nationell och europeisk nivå uppfylls. 

Andel som påbörjat högre studier inom 
3 år efter avslutad gymnasieutbildning 

Norrbotten/riket 

2014:  

Kvinnor  43,7/48,1 %, Män 28,6/36,9 
%  

2013: 

Kvinnor  43,8/49,0 %, Män 27,2/37,1 
%  

Ökande och 
minst som riket 

Andel nystartade företag 2013: 1 257 st andel av riket 2,0 % 

2012: 1 329 st andel av riket 1,9 % 

Ökande 

Antal konkurser 2014: 135 

2013: 122 

Minskande 

Regionen är 
synlig och 
aktiv 

Strategisk kommunikation 

 

 

Goda läsvärden och omdömen i mät-
ningar av olika insatser/kanaler  
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Systematiserat arbete med omvärldsbevakning 
och påverkan nationellt och internationellt 
utifrån regionens och verksamheternas priorite-
ringar. 
 

Med kulturens hjälp stärka, synliggöra och 
utveckla det som finns i Norrbotten. 

Antal positionsdokument (Politiska 
samrådsberedningen för vård, omsorg 
och skola, Regionala partnerskapet, 
TVB, KPR, EFNS, NSPA mfl)10 

2014: 12 st regionala (politiska sam-
rådsberedningen ej inkluderad 

2013: 9 st 

 

Bibehållen nivå 
eller öka 

Antal politiker med internationella nyck-
elpositioner. 

2014: 3 st 

2013: 5 st 

Bibehållen nivå 

  

                                                      
10 Tillväxtberedningen (TVB), Europaforum Norra Sverige (SFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) 
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Landstings-
fullmäktiges strate-
giska mål 

Landstings-
styrelsens 
delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål-
uppfyllelse 

Långsiktig för-
nyelse 

Ett öppet 
förhållnings-
sätt till ut-
veckling och 
förändring 

System för långsiktig förnyelse och uppföljning 
av verksamheten men också för lärande och 
ständiga förbättringar.   

 

Förbättringsarbete och Innovationer – med 
hållbarhetstanken i fokus - uppmuntras och 
införs. Kreativa miljöer och mötesplatser för 
interaktion med flera aktörer. 

 

Samverkan regionalt, nationellt och internation-
ellt inom utbildningar 

Forskarutbildade, antal 

 

 

 

Forskarutbildade chefer, antal 

 

 

 

Utvecklings- och Innovationsprojekt:11 
-Regionala och nationella 

-Internationella 

Forskningsprojekt: 

-Kliniska forskningsprojekt 

-Läkemedelsstudier  

2014: Kvinnor 29, Män 33 

2013: Kvinnor 27, Män 29 

2012: Kvinnor 25, Män 24 

 

2014: Kvinnor 4, Män 3 

2013: Kvinnor 5, Män 4 

2012: Kvinnor 5, Män 4 

 

 

2014: 10, 2013: 15, 2012: 12 

2014:   4, 2013: 14, 2012: 13 

 

2014: 60, 2013: 49, 2012: 42 

2014: 71, 2013: 72, 2012: 65 

Öka 

 

 

 

Öka 

 

 

 

 

Öka 

Öka  

 

Öka 

Öka 

Tydlig styrning 
av förnyelse-
initiativ 

Kunskap och ledning för att åstadkomma för-
ändringar hos individer, team, organisationen 
och samhälle – förändringsledning. 

Välfungerande struktur för bedömning och 
införande av ny kunskap och nya metoder. 

Struktur för bedömning och införande 

Kompetensstege för medvetet nytt-
jande av akademisk kompetens 

Under uppbyggnad 

Under uppbyggnad 

Ja 

- 

                                                      
11 Minskning 2014 p g a att vi är mitt emellan två programperioder 
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Medarbetare 
Perspektivet MEDARBETARE är inriktat på hur landstinget ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar medarbetar-

nas resurser 

Landstings-
fullmäktiges strate-
giska mål 

Landstings-
styrelsens 
delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål-uppfyllelse 

Attraktiv arbets-
givare 

Lika rättighet-
er och möjlig-
heter 

Aktiva åtgärder vidtas så att mångfald främjas 
samt jämställda och jämlika villkor uppnås 

Verksamhet fri från trakasserier och kränkning-
ar 

JÄMIXindex  

 

2014: 109 

2013: 109 

111  

 

Andel avdelningar som genomgått 
utbildning i jämställdhet 

2014: ca 50 % 

 

100 % 

Andel heltidsanställda 2014: kvinnor: 85 %, män 94 % 

2013: kvinnor 84 %, män 93 % 

100 % 

Hållbart ar-
betsliv 

Effektiv och strategisk kompetensförsörjning 

Förutsättningar finns för ett välfungerande 
ledarskap 

Antal svårrekryterade yrken 

 

2014: 8 stycken 

2013: 9 stycken 

Minska 

Förutsättning för ledarskap  2014: 76 78 

Aktivt medarbe-
tarskap 

Delaktiga och 
engagerade  
medarbetare 

Chefer som tillsammans med medarbetare 
utvecklar verksamheten och når uppsatta mål 

Kontinuerlig dialog och samverkan om verk-
samhetens syfte, mål och behov 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) 

Arbetstillfredsställelse 

2014: 76 

 

2014: 74 

78 

 

76 

Hälsofräm-
jande miljö 

Förutsättningar finns för deltagande i förändring 
och utveckling av verksamheten 

Aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete 

Upplevd hälsa 

 

2014: 78 (K 78, M 79) 

 

80 

 

Sjukfrånvaro 2014: Kvinnor 5,4 %, Män 3,4 % 

2013: Kvinnor 5,2 %, Män 3,1 % 

4,0 % 
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Ekonomi 
Perspektivet EKONOMI beskriver hur landstinget ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig 

handlingsfrihet 

Landstings-
fullmäktiges strate-
giska mål 

Landstings-
styrelsens 
delmål 

Framgångsfaktorer Indikator Nuläge Mått för mål-uppfyllelse 

En ekonomi 
som ger hand-
lingsfrihet 

Positivt resul-
tat med 2 
procent av 
skatt, utjäm-
ning och 
generella 
statsbidrag 

Alla divisioner redovisar minst ett nollresultat  Landstingets resultat i förhållande till 
skatt, utjämning och generella stats-
bidrag 

2014: -0,5 

2013: 1,8 

2,0  

Andel divisioner som visar positiva 
resultat, procent 

2014: 3 av 6= 50 % 

2013: 4 av 9= 44 % 

100 

Nya metoder 
och verksam-
heter införs 
med med-
vetna beslut 

Det finns system för införande av nya arbets-
sätt och verksamheter 

Ska utvecklas - _ 

Ekonomi som 
inte belastar 
kommande 
generationer 

Verksamheten 
är anpassad 
till den aktu-
ella intäktsni-
vån 

Landstingets kostnader följer intäktsutveckling-
en. 

 

 

 

Strukturjusterad kostnad för hälso- 
och sjukvård (exklusive primärvårds-
ansluten hemsjukvård, tandvård och 
omstruktureringskostnader) 

2013: 22 347 (101,4 av standard-
kostnaden) 

2012: 21 859 (101,3 av standard-
kostnad)  

Nå standardkostna-
den 

Kostnadsutveckling personalkostna-
der, inhyrd personal exkl pensioner 

- Öka max enligt löne-
avtal 

Kostnadsef-
fektiv verk-

Ökad fokusering på effektivitet i processerna 
för att skapa kostnadseffektivitet och för att 

Kostnad per producerad DRG poäng 
exklusive ytter fall och psykiatri enligt 

2013: 103,4 % 

2012: 101,2 % 

Inte överstiga kostna-
den i KPP databasen  
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samhet klara av att möta framtidens krav 

 

Tillgängliga resurser nyttjas kostnadseffektivt  

 

KPP-databasen a)  

Kostnadsytterfall, slutenvård a) 2013: 5,1 % 

2012: 4,7 % 

4,0 % 

Kostnadseffektiv läkemedelsanvänd-
ning: 

Läkemedelskostnad (per invånare 
och år) är högre än rikets 

Skillnaden till riket ska 
vara högst 194 kr (per 

invånare och år) jfr 
med 2014 

a) DRG= Diagnosrelaterade grupper, KPP= Kostnad per patient -  Uppföljning per verksamhetsområde och process , 
KPP- databasen för läns- och länsdelssjukhus 

 



 
 

Sida 26 (32) 

 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 

DOKUMENT-ID 

ARBGRP357-3-38 

VERSION  

6.0 

GODKÄNT DATUM 

2021-02-26 

ANSVARIG 

CAROLA FRANSSON 

 

 

Resurser 
Landstingsfullmäktige har i den strategiska planen gett styrelsen ett utrymme på 7 281,6 mkr inklu-

sive politisk verksamhet. Fullmäktige lämnar i november en Finansplan som styrelsen har att förhålla 

sig till. 

Beställning, uppdrag och ersättning till divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård samt vårdval Norrbotten 

behandlas av styrelsen i september. Resurserna till övriga divisioner samt kommunikationer och näringspolitik 

fördelas nedan. Dessutom fördelas landstingsgemensamt ett antal poster som kommer att specificeras till styrel-

sen i oktober.  Landstingsstyrelsen bemyndigar landstingsdirektören att göra tekniska justeringar. 

Hälso och 

sjukvård

Regional 

utveckling och 

kultur Politik Summa

Förändring jmf 2015 

exkl prisförändring

Resultat 

krav 2016

Landstingsbidrag från fullmäktige 6 912,4 324,7 44,5 7 281,6 58,2

Uppdragersättning:

Division/Verksamhet

Folktandvård 89,6 89,6 15,2

Kultur och utbildning 122,5 122,5 -3,1 -14,2

Service 313,8 313,8 -22,5 3,2

Länsteknik 145,1 3,0 148,1 1,2 6,7

Kommunikationer 96,2 96,2 0,0 3,0

Näringspolitik 74,4 74,4 1,7 2,6

Summa divisioner 548,5 296,1 0,0 844,6 -22,7 16,5

Landstingsbidrag:

Landstingsgemensamt

Hälso - och sjukvård inkl vårdval 5 715,3 9,1 5 724,4 55,0 -137,0

Tandvård inkl vårdval 87,6 87,6 -3,5 0,0

Landstingsgemensamt 280,2 16,7 296,9 7,3 12,7

Finansförvaltningen 280,8 2,8 283,6 22,5

Summa landstingsgemensamt 6 363,9 28,6 0,0 6 392,5 81,3 -124,3

Politik 44,5 44,5 -0,4 2,0

Totalt 6 912,4 324,7 44,5 7 281,6 58,2 -105,8  
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Investeringar 2016 

Landstingsfullmäktige har avsatt 576 mkr som ram för investeringsbeslut under 2016 och en bedömd likvidi-

tetsbelastning på 417 mkr. 

Fullmäktige anger även att vid ny- och omfattande om- och tillbyggnation, där landstinget är byggherre, avsätts 

en procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning.  

Ramen fördelas enligt nedan: 

 

Investeringsram, tkr 

Division/verksamhet Reserv Fordon

Hjälp-

medel IT Konst

Medicinsk 

teknik Övriga Summa

Länssjukvård 31,4 2,2 33,6

Närsjukvård 8,4 2,0 6,3 1,3 18,0

Folktandvård 8,6 0,5 9,1

Kultur och utbildning 0,5 4,9 5,4

Service 32,0 7,7 39,7

Länsteknik 11,0 11,0

Landstingsgemensamt 0,2 0,2

MT/IT avdelning 3,2 28,8 32,0

Landstingsdirektör 5,0 5,0

Summa inventarier 8,2 8,4 32,0 13,0 0,5 75,1 16,8 154,0

0

Service - underhåll fastighet 22,5 22,5

Fastigheter intern exkl Sunderbyn 126,5 126,5

Fastigheter externa hyresgäster 2,0 2,0

Fastigheter Sunderbyn 270,0 270,0

Summa fastigheter 421,0 421,0

Totalt 575,0
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Bilaga 1 

Landstingsstyrelsens styrning och uppdrag 

Den politiska styrningen 

Landstingsstyrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för landstingets 

utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är både uppdragsgivare/ beställare och driftstyrelse. 

Fullmäktige formulerar de övergripande strategiska målen. Utifrån dessa identifierar landstingssty-

relsen delmål och framgångsfaktorer samt indikatorer och mått för måluppfyllelse. Styrelsen ger 

också uppdrag till direktören. 

Med framgångsfaktorerna visar styrelsen landstingsdirektören vad som är strategiskt viktigt att foku-

sera på i verksamhetsstyrningen för att fullmäktiges strategiska mål ska uppnås. 

Utöver den strategiska planen behövs policys inom vissa områden som visar fullmäktiges viljeinrikt-

ning i specifika frågor. Landstingsstyrelsen ska i sin plan förhålla sig till fullmäktiges strategiska 

plan samt ta fram strategier inom relevanta områden. Därutöver finns strategier som är utarbetade 

tillsammans med samverkanspartners och andra aktörer, vilket landstinget också måste ta hänsyn till 

(se bilaga 1). Fullmäktige beslutar i november om en finansplan där de ekonomiska förutsättningarna 

uppdateras och som landstingsstyrelsen också har att förhålla sig till. 

Kunskapsuppbyggnad 

Planering, uppföljning och återkoppling är viktiga delar i processen för samordnad styrning. Konti-

nuerlig uppföljning i form av månadsrapporter, delårsbokslut och årsredovisning utgör grunden i 

kunskapsuppbyggnaden och blir underlag för planeringen nästkommande period. I uppföljning är 

även jämförelser mellan egna verksamheter och med andra viktigt. 

Därtill kan läggas exempelvis beredningarnas rapporter, hälsobokslut, miljö- och jämställdhetsredo-

visning, kulturplan och regional utvecklingsstrategi samt uppföljning av strategier och rapporter från 

expertgrupper.  

Expertgrupperna utgör landstingets mottagare av nya nationella riktlinjer samt kompletteringar eller 

uppdateringar av äldre riktlinjer. Deras uppdrag är att ge ledningen expertunderlag, sammanställa 

landstingsgemensamma vårdprocesser, kontinuerligt bevaka och följa området, ta fram lämpliga 

uppföljningsmått samt föreslå förbättringsåtgärder. En väl utvecklad forsknings- och utvecklings-

verksamhet är en förutsättning för kunskapsstyrning. 

Därutöver tillkommer dialoger med bland annat befolkning, intresseorganisationer och verksamhet. 

Uppföljning och utvärdering 

Landstingsstyrelsen gör uppföljning inom de målområden som beskrivs i planen. Den löpande upp-

följningen har verksamhetsfokus och syftar till att möjliggöra korrigeringar under årets lopp.  

Styrelsen ska också värdera i vilken mån fullmäktiges strategiska mål har uppnåtts. 

Uppföljningen sker i huvudsak i följande former:  

 Månadsrapporter 

 Delårsrapport 

 Årsredovisning  

 Olika teman vid landstingsstyrelsens sammanträden och utbildningar 

 Uppföljning av beställningar 

 Övrig uppföljning  

Delårsrapporterna och årsredovisningen redovisar resultat inom de fem perspektiven: 

 Medborgare 
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 Verksamhet 

 Kunskap och förnyelse 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Delårsrapporterna per april, augusti och oktober är mer omfattande än månadsrapporterna och inklu-

derar även en ekonomisk helårsbedömning. Delårsrapport per april och augusti redovisas till full-

mäktige. 

Årsredovisning och delårsrapport 

Årsredovisning och delårsrapporterna är en uppföljning av landstingsstyrelsens plan och redovisar 

hur väl fullmäktiges strategiska mål uppfyllts.  

De innehåller även styrelsens sammanfattande bedömning av hur landstinget levt upp till en god 

ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en omfattande redovisning och analys av genomförd 

verksamhet.  

Temasammanträden/utbildningar 

Landstingsstyrelsens temasammanträden, ibland utformade som utbildning, fungerar som informat-

ions- och uppföljningstillfällen.  

Vid temasammanträdena får styrelsen en redovisning av ett antal behovsanalyser kopplade till sjuk-

domsgrupper/ behovsgrupper. Analyserna redovisar nuläget ur olika aspekter och jämför de aktuella 

förhållanden i relation till nationella riktlinjer och evidens. I övrigt återrapporteras de särskilda ut-

redningsuppdragen som getts till landstingsdirektören.  

Sammanträdenas utvärderingar har stor betydelse då de ska innehålla slutsatser och ställningstagan-

den till nödvändiga initiativ till förbättringar/ förändringar. 

Uppföljning av beställning 

Landstingsstyrelsen kontrakterar och finansierar via beställningar och avtal hälso- och sjukvård. Här 

styr fullmäktiges och styrelsens resultatmål. Samverkan mellan beställare och utförare är viktig för 

att uppnå balans mellan genomförande och resultat. Uppföljning syftar till att jämföra uppnådda 

resultat med de krav som ställts på verksamheten.  

Tidsplan 

Nedan framgår viktigare besluts- och uppföljningstillfällen.  

Tidpunkt Planering Uppföljning 

Januari  Jämställdhetsredovisning 2015 

Hälsobokslut 2015 

Forskningsbokslut 2015 

Februari  §§Regionala utvecklingsstrategin 

Mars  Årsredovisning 2015 

Vårdval Norrbotten 2015 

Privata vårdgivare på nationella taxan 2015 

Beställning Länssjukvård och Närsjukvård 2015 
Miljöredovisning 2015 

Årsrapporter 2015 från divisionerna  

Svar beredningarnas verksamhetsrapporter 2015 

April  Månadsrapport per mars 2016 

Maj Strategisk plan 2017-2019 

 

Delårsrapport per april 2016 

Uppföljning av beställning inklusive vårdval 2016 
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Juni Landstingsstyrelsens plan  

2017-2019 

 

Juli   

Augusti   

September Godkänna beställning 2017 Delårsrapport per augusti 2016 

Uppföljning av beställningar inklusive vårdval 2016 

Oktober Finansplan 2016-2018 

Uppdrag till beredningar 2017 

 

Svar på PaN rapport 2015 

November   

December Internkontroll plan 2017 Månadsrapport per oktober 2016 

Internkontroll 2015 
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Bilaga 1 

Strategier  
Landstingsstyrelsen har beslutat om nedanstående strategier som komplement till styrelsens plan. Under året 

kommer landstingsstyrelsen att besluta om ytterligare policy och strategier. 

Planer och strategier 

 Gemensam 
med andra 

aktörer 

Landstingets 
egen 

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i 
Norrbotten 2020 

x  

Regionalt tillväxtprogram Norrbotten x  

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens 
län 

x  

 x  

Regional Digital agenda x  

Klimat- och energistrategi för Norrbottens län x  

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004-
2015 

x  

Folkhälsopolitisk strategi x  

Äldre strategin x  

Regional livsmedelsstrategi 2012-2020 x  

Strategi för patient och brukarmedverkan x  

Strategi för jämställdhetsintegrering x  

Myndighetsplanen – våld i nära relation x  

Norrbottens läns landstings strategi för forskning 
och utveckling inom hälso-, sjuk-, och tandvård 

 x 

Strategi för energieffektivisering  x 

Verksamhetsstrategi  x 

Strategi för akut omhändertagande   x 

Strategi för vård på distans  x 

Strategi för läkemedel  x 

Strategi för patientsäkerhet  x 

Strategi för forskning och utveckling inom hälso- och 
sjukvård 

 x 

Kompetensförsörjningsstrategi  x 

Kommunikationsstrategi  x 

Miljöstrategi  x 
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