
Styrande måldokument | Plan Sida 1 (38) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Norrbottens läns landsting ARBGRP357-3-86 7.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-08-26 Sven Andersson Jim Moritz 

 



 Sida 2 (38) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Norrbottens läns landsting ARBGRP357-3-86 7.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-08-26 Sven Andersson Jim Moritz 

 

Innehållsförteckning 

 

Regionstyrelsens inriktning för verksamheten 2018 ................................. 5 

Generella aspekter att förhålla sig till inom alla verksamheter .................. 5 

Hållbar utveckling .................................................................................. 5 

Jämlikhet och jämställdhet ..................................................................... 5 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling .................................. 6 

Effektiva flöden och processer ............................................................... 6 

Kunskapsstyrning ................................................................................... 7 

Intern och extern kommunikation .......................................................... 7 

Hälsofrämjande verksamhet ....................................................................... 8 

Hälso- och sjukvård .................................................................................... 8 

Prioriterade områden .............................................................................. 9 

Utvecklingsområden ............................................................................. 10 

Samhällsutveckling ................................................................................... 10 

Attraktiva livsmiljöer – att bo, leva och verka i Norrbotten................. 11 

En konkurrenskraftig region ................................................................. 11 

Kompetensförsörjning .......................................................................... 11 

Robust infrastruktur och hållbar kollektivtrafik ................................... 12 

Bredband............................................................................................... 12 

En säker, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik med buss och tåg ... 12 

Brett kulturutbud .................................................................................. 12 

Kunskap och påverkansarbete .............................................................. 13 

Finansiering .......................................................................................... 13 

Samverkan ............................................................................................ 13 

Ekonomi ....................................................................................................... 14 

Ekonomistyrningsprinciper ...................................................................... 14 

Riskanalys ................................................................................................. 15 

Resultatkrav .......................................................................................... 15 

Krav från fullmäktige ............................................................................... 16 

Vårdval Norrbotten ............................................................................... 16 

Vårdval barn- och ungdomstandvård 3-22 år ....................................... 16 

Fördelning av anslag............................................................................. 16 

Styrmått och kontrollmått ......................................................................... 17 

Styrmått .................................................................................................... 17 



 Sida 3 (38) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Norrbottens läns landsting ARBGRP357-3-86 7.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-08-26 Sven Andersson Jim Moritz 

Kontrollmått ............................................................................................. 17 

Karta med perspektiven ............................................................................. 18 

Regionstyrelsens mål och styrmått 2018-2020 ......................................... 19 

Perspektiv Medborgare ............................................................................. 19 

Strategiskt mål: Nöjda medborgare ...................................................... 19 

Strategiskt mål: En god och jämlik hälsa ............................................. 20 

Perspektiv Verksamhet ............................................................................. 21 

Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet ................... 21 

Strategiskt mål: Helhetsperspektiv med personen i centrum ............... 22 

Perspektiv Kunskap och förnyelse ........................................................... 24 

Strategiskt mål: Konkurrenskraftig region ........................................... 24 

Strategiskt mål: Förnyelse för framtiden .............................................. 24 

Perspektiv Medarbetare ............................................................................ 26 

Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare ................................................. 26 

Strategiskt mål: Aktivt medarbetarskap ............................................... 26 

Perspektiv Ekonomi .................................................................................. 27 

Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet .............................. 27 

Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer . 27 

Resurser ....................................................................................................... 28 

Ekonomisk ram, mkr ............................................................................ 28 

Investeringar 2018 ................................................................................ 30 

Investeringsram, tkr .............................................................................. 30 

Bilaga ........................................................................................................... 31 

Bilaga 1 - Regionstyrelsens styrning och uppdrag ................................... 31 

Den politiska styrningen ....................................................................... 31 

Kunskapsuppbyggnad........................................................................... 31 

Uppföljning och utvärdering ................................................................ 32 

Årsredovisning och delårsrapport......................................................... 32 

Temasammanträden/utbildningar ......................................................... 32 

Uppföljning av beställning ................................................................... 33 

Tidsplan ................................................................................................ 33 

Bilaga 2 - Regionens vision och ledning och styrning ............................. 34 

Ledning och styrning ............................................................................ 34 

Vårdgivare ............................................................................................ 35 

Beställar- och uppdragsstyrning ........................................................... 36 

Bilaga 3 - Divisionernas verksamhet ........................................................ 37 

Division Länssjukvård .......................................................................... 37 



 Sida 4 (38) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Norrbottens läns landsting ARBGRP357-3-86 7.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-08-26 Sven Andersson Jim Moritz 

Division Närsjukvård............................................................................ 37 

Division Folktandvård .......................................................................... 37 

Division Service ................................................................................... 37 

Division Länsteknik.............................................................................. 37 

Regionsgemensamt ............................................................................... 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Sida 5 (38) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Norrbottens läns landsting ARBGRP357-3-86 7.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-08-26 Sven Andersson Jim Moritz 

Regionstyrelsens inriktning för 
verksamheten 2018 
Regionstyrelsen fastställer inriktning för övergripande områden samt Region 

Norrbottens olika verksamheter. Den riskbedömning av regionens strate-

giska mål som är utförd (enligt bifogad bilaga), ligger till grund för de ut-

vecklingsområden och uppdrag som valts ut som särskilt viktiga under peri-

oden. 

Generella aspekter att förhålla sig till inom alla 
verksamheter  

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling inrymmer de tre dimensionerna social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Socialt ansvarstagande (CSR) ur såväl ekonomiskt, 

miljömässigt som social dimension ska genomsyra verksamheten. 

Arbetet med effektiva inköp, vårdnära service och effektiv fastighetshante-

ring ska fortsätta. Liksom även arbetet om samarbetsformer med länets 

kommuner om försörjningsfrågor. 

Jämlikhet och jämställdhet 

Region Norrbotten värnar om alla människors lika värde och därmed ett 

jämställt professionellt och respektfullt bemötande mot alla. Ett gott bemö-

tande innebär bland annat kunskap och medvetenhet om kulturell mångfald 

och inkluderande förhållningssätt. I arbetet med implementering av Verk-

samhetsmodellen i regionens verksamheter är bemötande viktigt. 

Vid utformning av all hälso- och sjukvård ska hänsyn tas till verksamhetens 

resultat samt länets demografiska skillnader.  

Arbetet med mångfald och öppenhet berör regionen på flera sätt, som ar-

betsgivare och vårdgivare samt med insatser inom områdena regional ut-

veckling och kultur. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören utifrån jämlikhetsaspekten: 

 Jämlikhet och jämställdhet ska inkluderas i arbetet med verksam-

hetsmodellen. 

 I all uppföljning ska geografiska skillnader och skillnader mellan 

könen synliggöras och analyseras, därefter ska åtgärder vidtas. 

 Utveckla jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet i Region Norr-

bottens kommunikationsinsatser. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören utifrån jämställdhetsaspekten: 

 Särskilt fokus på de nationella jämställdhetsmålen jämställd hälsa, 

jämställd utbildning samt våld i nära relation. 

 Delta i nationella arbeten kring jämställdhet och maskulinitet. 

 Öka kunskapen i verksamheten kring jämställdhetsfrågor. 
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Kompetensförsörjning och kompetensutveckling  

Hälsofrämjande arbetsplatser med goda utvecklingsmöjligheter för arbete 

och samarbete stärker regionens möjligheter att rekrytera och behålla medar-

betare, vilket är förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning. För 

en bra arbetsmiljö är hälsofrämjande, förebyggande samt rehabiliterande 

insatser självklara. 

Utvecklingen av hälso- och sjukvården ställer krav på att fördela och omför-

dela arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier. Uppgifts-/ kompetensväx-

ling bidrar till att tillvarata alla medarbetares kompetens och arbetsglädje.  

Introduktionen ska stärkas för alla. För att ge chefer förutsättningar att utöva 

sitt ledarskap är fortbildning och stöd i olika former avgörande.  

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören:  

 Verksamheten ska använda framtagna metoder för systematisk upp-

gifts-/kompetensväxling för att säkerställa förutsättningar för rätt 

använd kompetens 

 Utveckla former för introduktion på arbetsplatsen 

 Utveckla konceptet för hälsofrämjande arbetsplatser och fortsatt ar-

bete utifrån avsiktsförklaringens intentioner vilket handlar om mins-

kad sjukfrånvaro och fokus på företagshälsan och förebyggande in-

satser inom tidig rehabilitering och organisatorisk och social arbets-

miljö. 

 Tillgänglighet till kompetens i allmänmedicin, geriatrik, psykiatri 

och palliativ vård ska prioriteras. 

 Fortsatt utveckling av utbildningshälsocentraler 

 Tillhandahålla praktikplatser och extratjänster för att möjliggöra för 

fler att bidra till välfärden och samtidigt bredda Regionens rekryte-

ringsbas. 

Effektiva flöden och processer  

För att klara Region Norrbottens framtida uppgifter ska hög prioritet läggas 

på att förbättra och utveckla patient- och ärendeflöden i enlighet med vår 

verksamhetsmodell och principen skapa flöde. Verksamhetens flöden analy-

seras med utgångspunkt från patientens väg genom vården, alternativt ären-

dets väg genom verksamheten. Analys och utveckling av flöden ska utföras 

tvärfunktionellt över verksamhetsgränserna med start då behov uppstår och 

slut då behov är tillfredsställt. Målet är att: 

a) Förkorta genomloppstiden för patienten/ärendet 

b) Minska antalet patienter/ärenden i omlopp 

c) Minska antalet överlämningar  

Arbetet med att skapa flöde ska alltid ske med utgångspunkt att uppfylla 

patientens och medborgarens direkta och indirekta behov och resultatet mäts 

med hjälp av att: 

a) Mäta utvecklingen gällande genomloppstid, antal patienter/ärenden i 

omlopp och antal överlämningar 



 Sida 7 (38) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Norrbottens läns landsting ARBGRP357-3-86 7.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-08-26 Sven Andersson Jim Moritz 

b) Mäta utvecklingen med hjälp av värdekompassen.  

Varje förbättring som görs på våra arbetssätt i syfte att underlätta patientens, 

ärendets eller medborgarens väg kommer att minska merarbete och frigöra 

resurser som kan använda till annat. 

Kunskapsstyrning 

Hälso- och sjukvården är komplex, kunskapsintensiv och multiprofessionell. 

För att få till ett samordnat och effektivt kunskapsstyrningssystem har lands-

ting och regioner tillsammans etablerat en sammanhållen struktur för kun-

skapsstyrning som hålls samman av Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL. Kunskapsorganisationen på regional och lokal nivå behöver anpassas 

till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen för att få 

styrka genom hela systemet.  

Digitaliseringen av hälso-och sjukvården är en naturlig del av utvecklingen. 

Målsättningen för Region Norrbotten är att digitaliseringen ska bidra till en 

enklare vardag, ökad öppenhet samt högre kvalitet och effektivitet i verk-

samheten. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning anpas-

sad till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen. 

 Ta fram en övergripande strategi och handlingsplan för regionens 

digitaliseringsarbete. 

Intern och extern kommunikation 

Region Norrbotten är en stor och mångfacetterad organisation med ett stort 

antal medarbetare inom många olika verksamheter. Intern kommunikation är 

mycket högt prioriterad då den bidrar till att skapa öppna och positiva relat-

ioner, delaktighet, effektiviserad resursanvändning, kunskapsspridning och 

stimulerar kompetensutveckling. 

Den interna kommunikationen spelar även en viktig roll för ett inspirerande 

arbetsklimat med gemensamma målbilder. Medarbetare som är välinforme-

rade, delaktiga och motiverade bidrar till Region Norrbottens utveckling och 

utgör viktiga bärare av varumärke, kultur och identitet. Region Norrbottens 

vision och värdegrund vägleder i arbetet och ska prägla kommunikationsar-

betet. Genom att tydligt agera och kommunicera, utifrån gemensamma vär-

den och målsättningar, påverkas bilden av Region Norrbotten positivt.  

Region Norrbotten ska i såväl den interna som den externa kommunikation-

en vara en lyhörd, drivande och resultatinriktad organisation som präglas av 

ett genuint engagemang där möten mellan människor är centrala. Dessa mö-

ten ska präglas av ömsesidig respekt och tillit, med ett öppet, professionellt 

och välkomnande bemötande, internt såväl som externt.  

Regionen står inför en föränderlig omvärld där informationsmängden växer 

och där information ständigt finns tillgänglig. Individen söker själv aktivt 

information och ställer därför också krav på tillgänglighet, användarvänlig-
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het, transparens, delaktighet, interaktivitet och återkoppling. Region Norr-

bottens kommunikationsmetoder och kanaler ska därför alltid vara effektiva, 

tidsenliga, innovativa och attraktiva. Kommunikation och information ska 

vara anpassad utifrån mottagarens villkor och behov. 

Hälsofrämjande verksamhet 
Region Norrbotten arbetar med att främja hälsa ur flera perspektiv, i egen 

verksamhet likväl som i samverkan med andra aktörer. Hälso- och sjukvår-

den och tandvården stödjer befolkningen att uppnå och behålla en god hälsa 

under hela livet. Befolkningsinsatser görs för att förebygga hjärt- och kärl-

sjukdom, diabetes typ 2, övervikt, kronisk lungsjukdom (KOL), cancer samt 

psykisk ohälsa. 

Systematiskt förbyggande arbete ska vara en naturlig del av patientmöten, 

både för att förhindra insjuknande och för att ge stöd till goda levnadsvanor 

efter insjuknande. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyg-

gande metoder i hälso-och sjukvården ska vara väl integrerade i verksamhet-

erna, vid patientmöten likväl som vid mötet med medborgare vid hälsosam-

tal. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Regionen ska ta ansvar för att folkhälsoarbetet går framåt i länet i 

samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Norrbottens 

folkhälsostrategi ska implementeras. 

 All personal med patientmöten ska tillförsäkras god kunskap om 

levnadsvanors betydelse för hälsa, liksom om metoder som förebyg-

ger sjukdom genom att stötta patienter, avsluta ohälsosamma lev-

nadsvanor såsom tobaksrökning, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälso-

samma matvanor samt alkoholriskbruk 

 Utveckla former för att använda konst och kultur som komplement 

till traditionell behandling och i hälsofrämjande syfte. 

 Genomförandegraden av Norrbottens hälsosamtal liksom arbetet 

med levnadsvanor i hälso- och sjukvården ska öka. Geografiska 

skillnader ska analyseras och därefter åtgärder vidtas för att sådana 

skillnader ska minska. 

 Ta fram vårdprogram för behandling av övervikt och fetma.  

 Det påbörjade arbetet SAM (Samverka Agera Motivera), för att i 

samverkan med kommuner och andra aktörer främja psykisk hälsa 

och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga i länet, ska bred-

das till hela länet. 

Hälso- och sjukvård 
Region Norrbotten arbetar med att tillhandhålla vård från vårdbegäran till 

uppföljning. Syftet är att identifiera och behandla hälsoproblem samt följa 

upp effekterna av dessa. Åtgärderna kan ske inom öppen- eller sluten vård. 
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Tillgängligheten till vården ska prioriteras både gällande kontakt med vården 

(öppettider, telefontider, webbtidbok) och tillgång till vård. En förbättring av 

tillgängligheten ska ske genom förändrade arbetssätt och digitalisering. 

Prioriterade områden 

Regionstyrelsen prioriterar 2018 särskilt områdena vård av äldre, och multi-

sjuka samt ett antal sjukdomsgrupper.  

Vård av äldre och multisjuka 

För multisjuka och äldre är samarbetet med länets kommuner viktigt och ska 

ständigt utvecklas. För att skapa en god, trygg och säker hälso- och sjukvård 

och undvika onödiga inskrivningar på sjukhus behöver regionen stärka insat-

ser i den öppna vården. Utskrivningsklara patienter ska inte ligga kvar på 

sjukhuset. En trygg och säker utskrivningsprocess minskar risken för återin-

skrivningar på sjukhus.  

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Äldre och multisjuka med behov av samordnad individuell plan, fast 

vårdkontakt och läkemedelsgenomgång ska erhålla detta.  

Sjukdomsgrupper i fokus 

Under 2018 ska fokus ligga på att förbättra flödet för patienter inom områ-

dena diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsvikt, psykisk 

hälsa samt cancer. Detta innebär bland annat en säkrad kvalitet och minskad 

genomloppstid för patienten i vården.  

Förebyggande, tidiga och tillgängliga insatser krävs för att undvika att per-

soner utvecklar psykisk ohälsa. Barn och unga med tidiga psykiska och/eller 

somatiska besvär löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i li-

vet. Samarbetet mellan primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och skola 

ska utvecklas så att insatser i ett tidigt skede kan erbjudas jämlikt över hela 

regionen. Den psykiska ohälsan är stor bland HBTQ-personer därför är det 

viktigt att arbeta hälsofrämjande med denna grupp. Kunskapen om detta 

behöver öka hos medarbetarna. Första linjens möjligheter att erbjuda insatser 

i tidigt skede vid tecken på psykisk ohälsa bör stärkas. Det handlar om till-

gång till rätt kompetens och utvecklingen av arbetssätt.  

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Koordinering och samordning av vård för patienter med kroniska 

sjukdomar ska öka. 

 Öka användandet av prevention i vården för att förbättra resultat av 

behandling och rehabilitering. 

Ta emot 
vårdbegäran 

för egen 
räkning

Bedöma 
behov av 
utredning

Utreda
Bedöma 
behov av 
åtgärder

Åtgärda Följa upp 
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 Säkerställa trygga vårdövergångar mellan barn- och ungdomspsykia-

tri och vuxenpsykiatri samt mellan sluten psykiatrisk vård och öppen 

psykiatrisk vård.  

 Säkerställa en organisation för strukturerad, evidensbaserad själv-

mordsprevention. 

 Säkerställa en välfungerande utredningsprocess kring neuropsykia-

triska utredningar för att korta väntetiderna. 

 Öka samverkan mellan somatisk-  och psykiatrisk vård. 

Utvecklingsområden 

Vårdformer  

För att klara den demografiska utvecklingen med allt fler äldre behöver vård 

och behandling i större utsträckning flyttas från specialiserad vård till pri-

märvård och från slutenvård till mer öppna vårdformer. Digitalisering möj-

liggör att patienter kan få vård i hemmet eller på särskilt boende genom upp-

koppling mot vårdaktör på hälsocentral eller sjukhus. Det är angeläget att 

säkerställa att handläggningen av patienten är slutförd innan överföring sker 

till nästa vårdnivå.  

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Utarbeta en modell för hur förflyttning mellan vårdnivåer ska plane-

ras och genomföras.   

 Utarbeta rutiner för att bedriva vård i öppnare vårdformer. 

Digitalisering 

För att nå befolkningen jämlikt och jämställt och för att öka möjligheterna 

till egenkontroll över hälsan i ett stort län som Norrbotten ska verksamheter-

na arbeta för att erbjuda medborgarna kontakt och vård med hjälp av e-

tjänster och distansöverbryggande teknik. Nya arbetssätt ska stimuleras i 

samverkan över läns- och landsgränser.  

De förbättringsområden inom vården som ska prioriteras är: 

 E-tjänster för att skapa en enklare vardag och effektivare vårdprocesser 

(webb-tidbokning, distansvård, journalen på nätet, ungdomsmottag-

ning via app).  

 Vård i hemmiljö genom självbetjäningstjänster, distansöverbryggande 

teknik och medicinsk teknik i hemmet.  

 Kommunikation över huvudmannaskapsgränser genom samordnad in-

dividuell planering, e-remisser etc.  

Samhällsutveckling 
Region Norrbotten arbetar med att skapa förutsättningar för att Norrbotten 

ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Det regionala utvecklingsar-

betet är brett och omfattande arbete som handlar om attraktiva livsmiljöer, 

infrastruktur, näringsliv, kultur och frågor kring kompetensförsörjning. Ar-

betet förutsätter samverkan med andra aktörer och utgår från den strategiska 

planen och från de formella uppdragen med: 
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 Regionalt utvecklingsansvar 

 Kultursamverkansmodellen 

 Regional kollektivtrafik 

Attraktiva livsmiljöer – att bo, leva och verka i Norrbotten 

Länets ambitioner för attraktiva livsmiljöer omsätts i regionala strategier och 

program som regional utvecklingsstrategi (RUS), kulturplan och folkhälso-

strategin. Framtagandet och genomförande sker i bred samverkan internt och 

externt. I det arbetet ska särskilt unga och Norrbotten som en del i Arktis 

beaktas. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Redovisa hur Framtidsbilderna från Kraftsamling 2011-2015 om-

satts i RUS, Kulturplanen och Folkhälsostrategin. 

 Ta fram underlag och stöd för medborgardialog om regionens utma-

ningar.  

 Genomföra insatser för regional jämställd tillväxt. 

 Inarbeta den arktiska plattformen i RUS. 

 Ta fram en regional ungdomsstrategi. 

En konkurrenskraftig region 

Norrbotten domineras av en stor offentlig sektor. Den offentliga sektorn på 

kommunal, regional och statlig nivå behöver utvecklas för att bättre kunna 

tillhandahålla välfärd och service. Norrbottens näringsliv domineras starkt av 

basindustrin och den framväxande besöksnäringen. Insatser ska göras för att 

utveckla en offentlig sektor och ett näringsliv med spets och bredd. Det in-

nebär satsningar på innovationer och förnyelse både för den offentliga sek-

torn och näringslivet samt att små och medelstora företag kan exportera sina 

produkter och kunnande. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 

 Ta fram en regional strategi för Norrbottens innovationssystem. 

 Beskriva de region- och kommunägda bolagens uppdrag i det reg-

ionala utvecklingsarbetet. 

Kompetensförsörjning  

Den regionala kompetensplattformen som är en del i det regionala utveckl-

ingsansvaret ger regionen en samordnande roll att samordna insatser för 

matchning mellan behov och utbud och hitta nya lösningar för offentlig sek-

tor och näringslivet. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 

 Redovisa kompetensplattformen aktiviteter. 

 Skapa förutsättningar för olika utbildningar i Norrbotten, på gymn-

asial- och eftergymnasialnivå, i samverkan med kommuner, lärosä-

ten och civilsamhället. 
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 Verka för fortsatt systematisk samverkan med berörda aktörer för att 

integrera och tillvarata nyanländas kompetens så väl internt som 

med externa aktörer. 

 Skapa förutsättningar för arbetsintegrerade sociala företag i Norrbot-

ten. 

Robust infrastruktur och hållbar kollektivtrafik 

Ett stort behov av infrastruktursatsningar och en låg tilldelning av nationella 

satsningar inom infrastrukturområdet innebär att regionen måste jobba lång-

siktigt med att visa på nationellt och internationell mervärden med infra-

struktursatsningar. Kommunikationer i öst-västlig riktning särskilt viktigt.  

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 

 Föra dialog med Trafikverket kring länstransportplanen för att sä-

kerställa planeringsmässigt mogna objekt med hög genomförbarhet. 

 Utreda möjligheter till olika finansieringsmöjligheter för infrastruk-

tursatsningar. 

Bredband 

Bredband skapar förutsättningar för digitalisering för offentlig sektor, nä-

ringsliv och utbildning. Regionen ska säkra utveckling av en modern och 

tillgänglig infrastruktur för fast- och mobilt bredband. Denna infrastruktur 

utgör en grundförutsättning för regionen digitalisering.  

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Inarbeta de nationella strategierna för bredband och digitalisering 

med regionala målsättningar i RUS.  

En säker, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik med buss och 
tåg 

Den regionala nivån har fått ett ökat ansvar för den regionala kommunikat-

ionen i form av dagtågstrafik och regional busstrafik och därmed har kostna-

derna för kollektivtrafik ökat för landsting och regioner. Åtagandet planeras 

och beställs i samspel med övriga finansiärer i länet inom ramen för region-

ala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Insatser för att utveckla arbets- och studiependling inom länets ar-

betsmarknadsregioner. 

Brett kulturutbud 

Kulturplanen syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen. Det kommu-

nala engagemanget i genomförandet av kulturplanen är viktigt och behöver 

tydliggöras. Sedan kultursamverkansmodellen infördes 2011 är den tydliga 

trenden i hela landet att statliga medel inte tillförts i paritet med den kost-

nadsutveckling som skett, vilket har lett till en urholkning av institutionernas 

statliga medel. Regionerna har i hög grad tillfört medel för att kunna vid-

makthålla och utveckla verksamhet. Staten behöver ta ett större ansvar fram-

över. 
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Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Ta fram former för framtida överenskommelse med kommunerna 

om roller och ansvar när det gäller genomförande av kulturplanen. 

 Specificera Region Norrbottens prioriteringar med kulturplanen som 

grund (årligen). 

Kunskap och påverkansarbete 

Regionen ska bedriva ett öppet påverkansarbete för att skapa förutsättningar 

för regionens utveckling. Ett tydligt regionalt företrädarskap ska baseras på 

kunskap och regionala analyser. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Implementera OECD-studiens1 rekommendationer i regionala stra-

tegier och program samt arbeta med viktiga frågor på nationell och 

internationell nivå. 

 Beskriva det regionala lärandesystemet för ökad kunskap om insat-

ser och uppnådda resultat och effekter. 

Finansiering 

Regionen finansierar insatser som bidrar till en hållbar utveckling för Norr-

botten i form av ägarbidrag, verksamhetsbidrag, projektstöd och företags-

stöd. Medlen ska bidra till att regionala strategier och planer implementeras 

och att förutsättningar för hållbar utveckling skapas i hela Norrbotten. De 

regionala medlen ska i möjligaste mån förmeras och växlas upp med nation-

ella och europeiska medel. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Genomföra en kvalitativ analys som beskriva hur regionens medel 

bidrar till förutsättningar för hållbar utveckling i hela Norrbotten. 

 Redovisa uppväxling av regionala medel. 

Samverkan 

Samverkan med kommuner och andra aktörer är en förutsättning för att reg-

ion Norrbotten ska kunna genomföra sitt breda och omfattande uppdrag. 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 

 Föreslå hur samverkan med civilsamhället kan organiseras. 

 Redovisa projektet Samverkan och dialog. 

  

                                                      
 

1 OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas. 
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Ekonomi 

Ekonomistyrningsprinciper 
Regionen arbetar med balanserad styrning utifrån fem perspektiv. För per-

spektivet ekonomi finns tydliga mål som ger inriktning för ekonomistyrning-

en. För all verksamhet är det självklart att verksamheten ska klara sina eko-

nomiska mål/budget.  

Regionen gör jämförelser med likartade verksamheter nationellt för att få 

uppfattning om kostnadsnivå och produktivitet. Väl medveten om regionens 

storlek, befolkningsmängd och geografiska förutsättningar. Kostnaderna har 

under flera år ökat mer än tilldelad ramökning. Regionen har högre kostna-

der än jämförbara sjukhus i riket och regionens intäkter ger inte utrymme att 

ha den höga kostnadsnivån. En anpassning till intäkterna kräver att kostna-

derna måste minska.  

Budget/resultatmål för hälso- och sjukvårdsdivisionerna bygger på nedanstå-

ende principer: 

1. För den somatiska vården jämförs kostnaderna med jämförbara sjukhus i 

den nationella KPP-databasen. Regionens mål är att KPP- kostnaderna 

per DRG-poäng ska ligga i nivå med genomsnittet för läns- och läns-

delssjukhus i riket. För verksamheterna i malmfälten fördelas kostnader-

na på ett litet befolknings-/patientunderlag, vilket gör det svårt att nå 

samma kostnadsnivåer som rikssnittet med bibehållen struktur. För dessa 

verksamheter accepteras högre kostnadsnivåer. 

2. För primärvården gäller förutsättningar enligt beställning Vårdval Norr-

botten med beslutad vårdpeng samt anslag för främst primärvård i gles-

bygd.  

3. För den psykiatriska vården finns inte tillräckligt utvecklade nationella 

jämförelser av produktionskostnaderna. I dagsläget är principen att an-

passa verksamheten till beslutad budget. 

4. Kostnaderna för köpt vård ökar trots att antalet vårdtillfällen minskar.  

Det är de svårast sjuka patienterna som skickas till region- eller riks-

sjukvård utanför länet. Kostnaderna för köpt vård har under lång tid le-

gat med en negativ avvikelse i storleksordningen 67 mkr. Det bedöms 

svårt att nå en ekonomi i balans inom nuvarande budget. En omfördel-

ning av budget görs med 67 mkr för att kunna hålla en budget i balans. 

5. Regionen har en omfattande organisation för sjuktransporter (ambulan-

ser utanför länet, helikopter samt flygplan) och regionens kostnader för 

dessa sjuktransporter är därigenom högre än snittet i riket. Kostnaderna 

har under lång tid legat med en negativ avvikelse i storleksordningen  

10 mkr. Det bedöms svårt att nå en ekonomi i balans inom nuvarande 

budget. En omfördelning av budget görs med 10 mkr för att kunna hålla 

en budget i balans. 

6. Regionens kostnader för sjukresor, men inte antalet resor, har ökat kraf-

tigt de senaste åren, främst på grund av nya avtal. Arbetet med digitali-

sering förväntas minska kostnaderna. Översyn av regelverk pågår. 

7. Regionens kostnader för tandvård är högre än rikssnittet. Därför ska 

kostnaderna närma sig rikets. 
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Riskanalys 
Verksamheten är inne i ett förändringsarbete och arbetar aktivt med åtgärder 

som ger ekonomisk effekt. Förändringsarbete tar tid varför fullmäktige god-

känt att endast en mindre resultatförbättring behöver uppnås under 2018. I 

Strategiska planen 2018-2020 godkänns för verksamheterna ett underskott 

på 201 mkr 2018 och 104 mkr år 2019. För att klara ett positivt resultat med 

två procent år 2020 behöver verksamhetens kostnader minskas med 133 mkr 

under år 2020, och ramarna till verksamheten minskas med 29 mkr. Detta 

innebär att ytterligare åtgärder motsvarande drygt 190 mkr behöver identifie-

ras. 

För att nå de ekonomiska målen krävs: 

 Fokusering på produktivitet och effektivitet i processer och flöden. 

Det kräver ett strukturerat arbete med produktions- och kapacitets-

planering, schemaöversyn, kompetensväxling, digitalisering mm. 

Det arbetet är påbörjat men det tar tid att få ekonomisk effekt. 

 Att bemanningsproblemen klaras då många går i pension och många 

nya kommer in i verksamheten vilket kräver att verksamheten måste 

arbeta med nya arbetssätt, kompetensväxlar och inför ny teknik för 

att kunna hålla budget.  

 Chefer med förutsättningar att hålla i förändringsarbetet och uppnå 

ekonomiska effekter av allt förändringsarbete. 

 Att alla inser att regionens skatter, utjämning och generella statsbi-

drag är den ekonomiska ramen för omfattningen och inriktningen på 

den verksamhet som Region Norrbotten kan erbjuda norrbottningar-

na. 

 Att effekterna av befolkningsutveckling och demografi kan hanteras 

genom att främja hälsa och därigenom minska ny- och återinsjuk-

nande. 

Resultatkrav 

Ekonomiska resultatkrav används under tiden divisionerna arbetar med att 

minska kostnader för at på sikt uppnå en ekonomi i balans. 

Verksamhetens resultatkrav baseras på ovanstående principer.  

 Division Länssjukvård har ett tillåtet underskott 2018 och 2019 pre-

liminärt på -16 mkr. Divisonens egen somatiska verksamhet har en 

överkostnad jämfört med nationella KPP-databasen som ska reduce-

ras. 

 Division Närsjukvård ett tillåtet underskott 2018 på -134 mkr och 

2019 på -80,5 mkr. Divisonens egen somatiska verksamhet har en 

överkostnad jämfört med nationella KPP-databasen som ska reduce-

ras. Den psykiatriska vården och primärvården ska minska sina 

kostnader för att nå en ekonomi i balans. 

 Division Folktandvård har ett resultatkrav 2018 på +3 mkr som ökas 

till preliminärt +6 mkr 2019. 

 

Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören: 
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 Redovisa förslag på områden/åtgärder för minskade kostnader mot-

svarande 190 mkr för att regionen ska kunna nå resultatmålet 2 pro-

cent år 2020 till styrelsen våren 2019. 

 Förbättrad återkoppling av resultat i processerna utifrån värdekom-

passen. 

Krav från fullmäktige 

Vårdval Norrbotten 

I vårdval Norrbotten gäller fördelningen av vårdpeng enligt nedan för att 

uppnå en jämlik vård: ålder 65 procent, vårdtyngd 25 procent (ACG) och 

socioekonomi2 10 procent (CNI). Anslaget för vårdvalsverksamhet ska för-

ändras med ändrad befolkning.  

Vårdval barn- och ungdomstandvård 3-22 år 

Ersättningen per barn och ungdom är 1 350 kronor, vilket är oförändrat jäm-

fört med 2017. 

Fördelning av anslag 

Till hälso- och sjukvården tillförs 211,1 mkr i prisuppräkning, 7,2 mkr för 

sjuktransporter, 4,6 mkr för assisterad befruktning, läkemedel 31,0 mkr, 

tandvård för åldersgruppen 22 år 3,9 mkr. Anslaget minskas med 1,6 mkr för 

vävnadsdirektiv och LÖF. Det tillåtna negativa resultatkravet ökas med 140 

mkr vilket ökar anslaget. 

Till regionalutveckling tillförs 9,0 mkr i prisuppräkning, 3,9 mkr för kultur, 

0,1 mkr trafik. Anslaget minskas med 20 mkr som avsåg en engångsersätt-

ning 2017 för omställning av Grans naturbruksskola i Piteå. 

Till politisk verksamhet tillförs 1,0 mkr i prisuppräkning. Anlaget minskas 

med 2,4 mkr för avsättning för regionbildning. 

  

                                                      
 

2 Ålder över 65 år och ensamboende, utlandsfödd (Syd- och Östeuropa men ej EU, Asien, 

Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16-64 år, ensamstående 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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Styrmått och kontrollmått 
Tillsammans utgör utfallen för styr- och kontrollmått en värdering av 

måluppfyllelsen för Region Norrbottens strategiska mål och framgångsfak-

torer. Styrmåtten markerar behov av utveckling med samma tidsperspektiv 

som strategiska planen 2018-2020. De målnivåer som anges för 2020 kan 

komma att revideras. Utförliga beskrivningar av regionfullmäktiges strate-

giska mål och framgångsfaktorer finns i den Strategiska planen. 

Styrmått 
Förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i 

den strategiska planen och i denna regionstyrelsens plan. Måtten kan mäta 

effekt/resultat eller process. Målet är att styrmåtten ska vara utmanande men 

samtidigt realistiska drivkrafter för verksamheten. Alla delmål och fram-

gångsfaktorer har inte styrmått utan följs med kontrollmått. Styrmåtten fast-

ställs av regionstyrelsen.  

Kontrollmått 
Kopplas till de strategiska målen och framgångsfaktorerna. Kontrollmått är 

mått som ska följas under året men som inte är drivande på samma sätt som 

styrindikatorer. Måtten kan mäta effekt/resultat eller process. Många 

kontrollmått är mer trögrörliga. De kan bli föremål för tillägg, förändringar 

och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styr-

ning och relevant uppföljning. Därför fastställs de inte politiskt utan är ett 

ansvar för regiondirektören som redovisar kontrollmått till styrelsen i okto-

ber. 
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Karta med perspektiven  
Medborgare Verksamhet Kunskap och förnyelse Medarbetare Ekonomi 

STRATEGISKA MÅL FRÅN FULLMÄKTIGE 

A Nöjda medborgare 

 

B En god och jämlik hälsa  

A En effektiv verksamhet med 

god kvalité 

B Helhetsperspektiv med 

personen i centrum 

 

A Konkurrenskraftig region 

 

B Förnyelse för framtiden 

A Attraktiv arbetsgivare 

B Aktivt medarbetarskap 

 

A Ekonomi som ger hand-

lingsfrihet 

B Ekonomi som inte belastar 

kommande generationer 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

A Förtroende för och kunskap 

om verksamheten  

A En jämlik, jämställd och 

kvalitativt likvärdig verksamhet 

A. Målanpassade insatser  A Lika rättigheter och 

möjligheter 

 

A Verksamheten håller sina 

ekonomiska ramar  

A Hållbara livsmiljöer A En kunskapsstyrd och säker 

verksamhet  

 

A Tydligt regionalt företrädars-

kap 

A Hållbart arbetsliv A Verksamheten är anpassad till 

den aktuella intäktsnivån 

B En hälsofrämjande och sjuk-

domsförebyggande verksamhet 

 

B Samverkan internt och externt B Öppet förhållningssätt till 

utveckling och förändring  

B Delaktiga och engagerade 

medarbetare 

B Avsättningar för framtiden 

B Insatser som kompenserar för 

ojämna förutsättningar 

B. Personcentrerad hälso- och 

sjukvård och individorienterad 

service 

B Styrning av förnyelseinitiativ  B Hälsofrämjande miljö B. Kostnadseffektiv verksamhet 
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Regionstyrelsens mål och styrmått 2018-2020 

Perspektiv Medborgare 

Strategiskt mål: Nöjda medborgare 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

 1 Publicitetens kvalitet
3
 12 % (1.a halvåret 2017) 13 %  15 % Retriever Medieanalys DÅ ,08, ÅR 

Förtroende för och 

kunskap om  

verksamheten 

2 Andel neutrala eller positiva 

inslag 

Nationella patient- och kollektiv-

trafikenkäter
4
 

77 % (1.a halvåret 2017) 80 %  82 % Retriever Medieanalys  

DÅ ,08, ÅR 

Hållbara livsmiljöer 3 Antal av länets kommuner som 

har överenskommelse med Reg-

ion Norrbotten om kulturplanens 

genomförande 

0 

 

4  14 Enhet Kultur DÅ 04, 08, ÅR 

 4 Antal resande med kollektivtrafik 

i länet  

10 767 00 st (helåret 

2016) 

Öka  Ökning med 15 % Regionala kollektivtra-

fikmyndigheten 

DÅ 04, 08, ÅR 

 5 Andel sjukresor med taxi 57,0 % (helåret 2016) Minska  10% Datalager DÅ 04, 08, ÅR 

 6 Antal kommuner i länet med en 

bredbandssamordnare (Nytt mått) 

11 14  14 Respektive kommun ÅR 

 7 Länets genomsnittliga täcknings-

grad fiberbredband  

58% (2016) 65%  90% www.pts.se ÅR 

                                                      
 

3 Visibility Score är ett balansmått som mäter publicitetens kvalitet. Måttet baseras på två parametrar. Den ena är synlighet, dvs. hur framträdande analysobjektet är i artikeln/inslaget, 

den andra parametern är tendens. Hög synlighet i en positiv artikel ger högst kvalitet och hög synlighet i en negativ artikeln lägst kvalitet. 

4 Hanteras som kontrollmått. Resultaten presenteras i den mån undersökningar genomförs 2018. 
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Strategiskt mål: En god och jämlik hälsa 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

En hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

verksamhet 

8 Andel genomförda hälsosamtal i 

befolkningen 30, 40, 50 och 60-

åringar (%) 

 

2016 

30 år 3%,40 år 5%  

50 år 7%, 60 år 12% 

25%  

 

 50%  

 

Datalager 

 

ÅR 

 

 9 Andel av patienter i riskgrupper 

(gr1:hypertoni,diabetes, fetma.& 

gr2: psykisk ohälsa) som fått 

levnadsvanefråga  

 

M(gr1): 55% 

K(gr1): 48% 

M(gr2): 39% 

K(gr2): 39% 

Öka och jämt 

mellan könen 

 70% och jämt 

mellan könen 

Datalager 

 

DÅ 04, 08, ÅR 

 10 Antal patienter som fått fråga om 

våld i nära relation (%) 

2016 

M: T1 377, T2 353, 

T3 579 (helår 1309) 

K: T1 1083, T2 946, T3 

1464 (helår 3493) 

Öka  Öka Datalager DÅ 04, 08, ÅR 

  Nyinsjuknande i hjärtinfarkt 

(kontrollmått)  

      

Insatser som  

kompenserar för 

ojämna förutsättningar 

 Riktade preventiva/vårdinsatser 

till utsatta geografiska områ-

den/grupper. (Kontrollmått) 
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Perspektiv Verksamhet 

Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

En jämlik, jämställd 

och kvalitativt likvärdig 

verksamhet 

 

 Hjärtsjukvård- andel med dia-

gnos hjärt- och kärlsjukdom och 

stroke som får sekundärprevent-

ion (Blodfettsänkande behandling 

efter hjärtinfarkt  %. Kontroll-

mått)  

      

  Antal patienter med KOL-diagnos  

per 1000 invånare. Kontrollmått 

      

 11 

 

Palliativ vård – andel av patienter 

med diagnos palliativ vård som 

har en dokumenterad behand-

lingsstrategi %  

2016 K 23, M 23 

 

40% 

 

 50% 

 

Datalager 

 

DÅ 04,08, ÅR 

 12 Andel av individer med vårdkon-

takt avseende tyngre psykisk 

ohälsa som fått fråga om levnads-

vana. %  

2016 

K59%, M58% 

 

60% 

 

 75% 

 

Datalager 

 

DÅ 04,08, ÅR 

 13 Andel anmälningar till patient-

nämnden inom området kommu-

nikation  

2016: 48 ärenden 

 

Minska  

 

 Minska  

 

Patientnämnden DÅ 04,08, ÅR 

 14 Andel genomförda läkarbesök i 

specialiserad vård (faktisk vänte-

tid), % 

 

 

2016 77% 100% inom 90 

dagar 

 80% inom 60 dagar  

 

Datalager 

 

DÅ 04,08, ÅR 

 15 Andel genomförda åtgärder i 

specialiserad vård (faktisk vänte-

tid), %  

 

2016 80% 100% inom 90 

dagar 

 

 80% inom 60 dagar 

 

Datalager 

 

DÅ 04,08, ÅR 
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Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

 16 Andel uppfyllda tillgäng-

lighetsmål för standardiserade 

vårdförlopp – väntetid från väl-

grundad misstanke till start av 

behandling, %  

 

 

2017 april 77% 

 

 

80% av berörda 

diagnoser 

 

  

90% av berörda 

diagnoser 

 

Datalager 

 

DÅ 04,08, ÅR 

 17 Andel av befolkningen som 

loggat in på 1177 vårdguidens e-

tjänster 

 

31 % 

 

50 % 

 

 60% 

 

1177 DÅ 04,08, ÅR 

En kunskapsstyrd och 

säker verksamhet 

18 Markörbaserad journalgranskning  

 

2016; 9,1 % 

 

< 7 % 

 

 <5 

 

Granskning 

 

2 ggr/år 

 19 Andel läkemedelsberättelser till 

patienter, 75 år eller med fem 

eller fler läkemedel utskrivna från 

slutenvård %  

 

2016 K 49, M 50 

 

75 

  

100 

Datalager DÅ 04,08, ÅR 

 

Strategiskt mål: Helhetsperspektiv med personen i centrum 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Samverkan internt och 

externt 

20 Oplanerade återinskrivningar 

inom 30 dagar för personer 65 år 

eller äldre %  

2016  

K 18,8 M 20,3 

 

K18,0 M 20,0 

  

K 17,0  M 17,0 

Datalager 

 

DÅ 04,08, ÅR 

 21 Andel av vårdtillfällen där patien-

ter varit utskrivningsklara >1 

dygn (vtf i pv, psykiatri, somatik) 

% 

201707: 7,9 % 6%    Datalager/Life care 

 

DÅ 04,08, ÅR 
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Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

 22 Antal SIP
5
  2016: 472 Öka med 25 %  

(590) 

 Öka med 75 %  

(826) 

Life Care (Datalager till 

2020) 

DÅ 04,08, ÅR 

Personcentrerad hälso- 

och sjukvård och  

individorienterad  

service 

23 Andel SIP i Life Care öppenvård 

där den enskilde deltagit i mötet 

%  

 

2016 56 % (268) 75 %  90 % Life Care DÅ 04,08, ÅR 

  

                                                      
 

5 Utförda i Meddix öppenvård/Lifecare 
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Perspektiv Kunskap och förnyelse 

Strategiskt mål: Konkurrenskraftig region 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Målanpassade insatser 24 Nyttjandegrad av länsanslaget 

(1:1) till projekt- och företagsstöd 

Nytt mått 100%  100% Avdelningen för regional 

utveckling 

DÅ 04,08, ÅR 

Tydligt regionalt  

företrädarskap 

25 Antal uppvaktningar, skrivelser 

och/eller ministerbesök till länet 
6
 

Nytt mått Öka  Öka Avdelningen för regional 

utveckling 

ÅR 

26 Antal antagna positionsdokument 

via nationella och internationella 

politiska nätverk 
7
 

Nytt mått Öka  Öka Avdelningen för regional 

utveckling 

ÅR 

27 Antal etablerade mötesplatser för 

samverkan och påverkansarbete 

(Nytt mått) 

4 (Tillväxtberedningen, 

Regionalt forum, Mor-

gonrock, Europaforum) 

7   8  Avdelningen för regional 

utveckling  

ÅR 

Strategiskt mål: Förnyelse för framtiden 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Öppet förhållningssätt 

till utveckling och  

förändring 

28 Antal utbildade chefer och andra 

med utvecklingsansvar i process/ 

förbättringsledning, ackumulerat 
8
 

  

 

 Öka 

 

 Samtliga linjechefer 

 

Utvecklingsavdelningen ÅR 

 

 29 Antal idéer från medarbetare, 

privatpersoner och företag 
medarbetare 7, privat-

personer 17, företag 1 

Öka  Öka  ÅR 

                                                      
 

6 Ingångsvärde baseras på resultat för 2017 

7 Ingångsvärde baseras på resultat för 2017 

8 Framtagande av ingångsvärde pågår 
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Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

 30 Andel beviljade projekt inom 

prioriterade områdena prevention, 

psykisk hälsa och äldres hälsa  

Nytt mått  50 % av regionens 

forskningsmedel 

  Utvecklingsavdelningen ÅR 

 31 Antal samverkansprojekt med 

extern finansiering  
2016: 15 Öka med 100 %  Öka Utvecklingsavdelningen ÅR 

 32 Införa en politikerportal – en väg 

in för regionens förtroendevalda 
2017: Digitala utskick Digitala räknings-

underlag 

Sammanträden på 

distans är möjligt 

 Fullt utbyggd politi-

kerportal där region-

ens förtroendevalda 

hanterar sina upp-

drag digitalt 

Verksamhetsavdelningen År 

Styrning av  

förnyelseinitiativ 

33 Tvärprofessionella strukturer för 

prioritering av strategiska ut-

vecklingsprojekt, kunskapsstyr-

ning och kompetensförsörjning 

implementeras 

a: Utvecklingsforum  

b: Kunskapsstyrningsforum  

c: Utbildningsforum  

 

 

a: Delvis implementerat 

b: Under uppbyggnad  

c: Planeras 

a: Beslut priorite-

ring av alla över-

gripande utveckl-

ingsprojekt tas i 

utvecklingsrådet 

 

b: Fungerande 

rutiner för hur ny 

kunskap ska 

hanteras och 

implementeras i 

vården.  

c: Former för 

utbildningsforum 

etablerade 

 Beslutsstrukturer 

fullt implementerade 

 

 

Utvecklingsavdelning ÅR 
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Perspektiv Medarbetare  

Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Lika rättigheter och 

möjligheter 

 JÄMIX (Kontrollmått)       

Hållbart arbetsliv 34 Andel medarbetare med heltids-

anställning som grund  

K:88%, M:94% Öka   Datalagret rapport DÅ 04, 08, ÅR 

 35 Extra tid (övertid, mertid, fyll-

nadstid) 

Resultat för 2017 Minska   Datalagret rapport DÅ 04, 08, ÅR 

  Organisatorisk och socialarbets-

miljö – index (Kontrollmått) 

      

Strategiskt mål: Aktivt medarbetarskap 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Delaktiga och  

engagerade  

medarbetare 

36 Arbetstillfredsställelse  

 

75 

 

Öka 

 

 76 

 

Medarbetaruppföljning ÅR 

  Hållbart medarbetarindex – HME 

(Kontrollmått) 

      

Hälsofrämjande miljö 37 Andel certifierade Hälsofräm-

jande arbetsplatser  

Nytt mått 

 

10%  30% Intern uppföljning via 

certifiering 

DÅ 04,08, ÅR 

 38  

Sjukfrånvaro 

 

5,6% 

 

5,5 

  

4% 

 

Rapport datalagret 

DÅ 04,08, ÅR 
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Perspektiv Ekonomi  

Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Verksamheten håller 

sina ekonomiska ramar 

39 Regionens resultat i förhållande 

till skatt, utjämning och generella 

statsbidrag, % 

Årsprognos april 2017;  

2,6  

 

2,0 

 

 2,0 

 

Datalager 

 

DÅ 04, 08, ÅR 

 

 40 Alla divisioner och regionsge-

mensamt når sina resultatmål 

Årsprognos april 2017; 

 -246 mkr  

100 % 

- 201 mkr 

 100  % 

0 mkr 

Datalager 

 

DÅ 04, 08, ÅR 

Verksamheten är  

anpassad till den  

aktuella intäktsnivån 

41 Divisionernas ekonomiska hand-

lingsplaner, effekt % 

Årsprognos april 2017; 

42,8 

100 %  100 % Datalager DÅ 04, 08, ÅR 

Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer 

Framgångsfaktor Nr Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 → Mål 2020 Källa Period 

Avsättningar för  

framtiden 

42 Soliditet inklusive ansvarsförbin-

delse pensioner, % 

Årsprognos april 2017: 

-35,5 

Öka  Öka Datalager DÅ 04, 08, 

ÅR 

 43 Avsättning till pensioner görs 

(inkl löneskatt), mkr 

Årsprognos april 2017: 

2 743 mkr 

Öka  Öka Datalager DÅ 04, 08 

ÅR 

Kostnadseffektiv verk-

samhet 

44 Kostnad per producerad DRG-

poäng exkl ytterfall enligt nation-

ella KPP-databasen  

Somatik 2015 + 8 % Minskad skillnad 

jmf 2015 

  Ekonomi- och planering ÅR 

 45 Produktivitet utifrån KPP Kostnad/DRG-poäng,  

2017, kvartal 2 

  

Real minskning  

 

 

 Real minskning 

 

 

Ekonomi- och planering 

 

 

DÅ 04, 08, 

ÅR 

 

 46 Läkemedelskostnad per invånare 

och år 

2016: 387 kr högre än 

riket per invånarex 

350 kr högre än 

riket per invånare 

 250 kr högre än riket 

per invånare 

Läkemedelsenheten DÅ 04, 08, 

ÅR 
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Resurser 
Regionfullmäktige har i den strategiska planen gett styrelsen ett utrymme på 

8 075 mkr inklusive politisk verksamhet. Fullmäktige lämnar i november en 

Finansplan som styrelsen har att förhålla sig till. Preliminära resurser till 

divisioner samt kultur, kommunikationer och näringspolitik fördelas nedan. 

Definitiva resurser samt fördelning av regiongemensamt specificeras till 

styrelsen i december. Regionstyrelsen bemyndigar regiondirektören att göra 

tekniska justeringar. 

Ekonomisk ram, mkr 

 Hälso- 

och 

sjukvård 

Regional 

utveckling 

Politik Summa Förändring jmf 

2017 exkl pris 

Prel 

resultat-

krav 

     Nytt/ 

Spar 

Om-

förd 

2018 

Division        

Länssjukvård 2 041,3   2 041,3 8,5 50,0 -16,0 

Närsjukvård 2 755,3   2 755,3  31,3 -134,0 

Folktandvård 85,2   85,2  2,7 3,0 

Service 310,4 1,9  312,3 5,1 -5,0 -17,0 

Länsteknik 151,4 1,5  152,9   0,0 

Summa 5 343,6 3,4 0,0 5 347,0 13,6 79,0 -164,0 

Regiongemensamt        

Hälso- och sjuk-

vård vårdval 

1 052,8   1 052,8  1,0 0,0 

Tandvård vårdval 68,8   68,8 3,9 -1,5 0,0 

Kultur  116,1  116,1 3,9  0,0 

Utbildning  2,3  2,3   0,0 

Kommunikationer  106,1  106,1 2,9 3,5 0,0 

Näringspolitik  68,0  68,0  -3,5 0,0 

Regiongemensamt 667,4 36,3  703,7 27,4 -68,7 0,0 

Finansförvaltning 551,5 12,5  564,0 127,3 -9,8 -36,5 

Summa region-

gemensamt 

2 340,5 341,3  2 681,8 165,4 -79,0 -44,5 

Politik   45,8 45,8 -2,5  0,0 

Totalt 

 

7 684,1 344,7 45,8 8 074,6 176,5 0,0 -200,5 
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Följande satsningar och omfördelningar görs: 

 Division Länssjukvård; Genom omfördelning ökas den fasta ersätt-

ningen för köpt vård 51,0 mkr och sjuktransporter 10,0 mkr och 

därmed förändras även resultatkravet till -16 mkr.  

Den fasta ersättningen ökas avseende assisterad befruktning 4,6 mkr, 

nytt avtal helikopter 3,6 mkr samt högre prisjustering än index för 

flygambulans 0,3 mkr. 

Genom omfördelning ökas ersättningen för ändrat kostnadsansvar 

för HR-verksamhetsstöd 1,9 mkr. Genom omfördelning minskas den 

ersättningen för engångsersättning bild och funktion 2,3 mkr, ändrat 

kostnadsansvar AVA 7 vårdplatser 10,5 mkr samt förvaltningskost-

nader IT-system 0,1 mkr. 

 Division Närsjukvård; genom omfördelning ökas den fasta ersätt-

ningen för köpt vård 16,0 mkr. Detta och anpassning till ekonomiska 

handlingsplaner ger ett preliminärt resultatkrav på -134 mkr. 

Genom omfördelning ökas ersättningen för ändrat kostnadsansvar 

AVA 7 vårdplatser 10,5 mkr, HR-verksamhetsstöd 2,7 mkr och 

vissa läkemedel 3,3 mkr. Genom omfördelning minskas ersättningen 

för ändrat kostnadsansvar för förvaltningskostnader IT-system 0,2 

mkr och subvention preventivmedel för unga 1,0 mkr som övergår 

till vårdvalsersättningen. 

 Division Folktandvård; genom omfördelning ökas den fasta ersätt-

ningen för ändrat kostnadsansvar för 2-åringar 1,5 mkr och specia-

listtandvård för 22 åringar 1,2 mkr.  

 Division Service; den fasta ersättningen ökas för komponentavskriv-

ning 1,1 mkr och för 4,0 mkr för fastigheter. Genom omfördelning 

ökas ersättningen för ändrat kostnadsansvar förvaltningskostnader 

IT 0,3 mkr samt minskas för HR-verksamhetsstöd 5,3 mkr. Ett tillå-

tet resultatkrav på -17 mkr avseende sjukresor. 

  Hälso- och sjukvård vårdval; genom omfördelning ökas ersättning-

en för ökad befolkning 3,3 mkr och preventivmedel unga 1,0 mkr 

samt minskas för vissa läkemedel 3,3 på grund av ändrat kostnads-

ansvar. 

 Tandvård vårdval; ersättningen ökas med 3,9 mkr då det blir avgifts-

fritt för gruppen unga 22 år. Genom omfördelning minskas den fasta 

ersättningen för ändrat kostnadsansvar för 2-åringar 1,5 mkr. 

 Kultur; ersättningen ökas för konstmuseum i Norr Kiruna 3,9 mkr 

 Kommunikationer och näringspolitik; ersättningen ökas med 2,9 

mkr för kollektivtrafik. 

 Regiongemensamt; ersättningen ökas kommunalförbund flygambu-

lans 3,3 mkr samt läkemedel 26,8 mkr samt minskas för vävnadsdi-

rektiv 1,2 mkr och LÖF 1,5 mkr. 

Genom omfördelning ökas ersättning för HR-verksamhetsstöd 0,6 

mkr och engångsersättning bild och funktion samt minskas för resul-

tatkrav 2017 som var 70,5 mkr samt 1,2 mkr specialisttandvård unga 

22 år. 

 Finansförvaltningen: ersättningen ökas med 140 mkr för sänkta re-

sultatkrav, ökad befolkning 4,0 mkr samt minskas med 20 mkr för 
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avvecklingskostnader Grans 2017 och 4,5 mkr för ökade ramar till 

verksamheten.  

Investeringar 2018 

Regionfullmäktige har avsatt 1 077 mkr som ram för investeringsbeslut, 

varav finansiella investeringar 7 mkr under 2018 och en bedömd likviditets-

belastning på 586 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.  

Investeringsram, tkr 

Reserv Fordon Hjälp- IT Konst Summa

medel Re Ny Re Ny

Länssjukvård 3 000 1 562 16 525 3 144 153 24 384

Närsjukvård 1 500 10 960 1 771 802 2 001 440 17 474

Folktandvård 500 2 975 1 960 185 210 5 830

Länsteknik 200 7 700 365 8 265

Service 38 000 3 300 41 300

MT/IT 4 300 47 096 11 165 62 561

Regiongemensamt 400 500 900

Summa inventarier 9 900 10 960 38 000 7 700 500 53 769 30 452 8 630 803 160 714

Investeringsreserv RD 4 000

Totalt Inventarier 164 714

25 000

Fastigheter:

Internt exkl Sunderbyn 88 500

Sunderbyn 700 000

Externa hyresgäster 92 000

Totalt fastigheter 905 500

Totalt 1 070 214

Medicinsk teknik

Service - underhåll fastigheter

Övrigt

 

Regionstyrelsen beslutar om investering i inventarier över 2 mkr per objekt 

och resterande beslutas enligt gällande delegationsordning.  
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Bilaga  

Bilaga 1 - Regionstyrelsens styrning och uppdrag 

Den politiska styrningen 

Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan och ansva-

rar för regionens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är både 

uppdragsgivare/ beställare och driftstyrelse. 

Fullmäktige formulerar de övergripande strategiska målen. Utifrån dessa 

identifierar regionstyrelsen delmål och framgångsfaktorer samt styrmått och 

godkänner regiondirektörens kontrollmått. Styrelsen ger också uppdrag till 

direktören. Med framgångsfaktorerna och styrmåtten visar styrelsen region-

direktören vad som är strategiskt viktigt att fokusera på i verksamhetsstyr-

ningen för att fullmäktiges strategiska mål ska uppnås. Regiondirektören 

fördelar uppdrag till divisionerna. 

Utöver den strategiska planen behövs policys inom vissa områden som visar 

fullmäktiges viljeinriktning i specifika frågor. Regionstyrelsen 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 regionen också måste ta 

hänsyn till. Fullmäktige beslutar i november om en finansplan där de eko-

nomiska förutsättningarna uppdateras och som regionstyrelsen också har att 

förhålla sig till. 

Kunskapsuppbyggnad 

Planering, uppföljning och återkoppling är viktiga delar i processen för sam-

ordnad styrning. Kontinuerlig uppföljning i form av månadsrapporter, del-

årsbokslut och årsredovisning samt analyser utgör grunden i kunskapsupp-

byggnaden och blir underlag för planeringen nästkommande period. I upp-

följning är även jämförelser mellan egna verksamheter och med andra vik-

tigt. 

Därtill kan läggas exempelvis beredningarnas rapporter, hälsobokslut, miljö- 

och jämställdhetsredovisning, kulturplan och regional utvecklingsstrategi 

samt uppföljning av strategier och rapporter från expertgrupper.  

Expertgrupperna utgör regionens mottagare av nya nationella riktlinjer samt 

kompletteringar eller uppdateringar av äldre riktlinjer. Deras uppdrag är att 

ge ledningen expertunderlag, sammanställa regiongemensamma vårdproces-

ser, kontinuerligt bevaka och följa området, ta fram lämpliga uppföljnings-

mått samt föreslå förbättringsåtgärder. En väl utvecklad forsknings- och 

utvecklingsverksamhet är en förutsättning för kunskapsstyrning. 

Därutöver tillkommer dialoger med bland annat befolkning, intresseorgani-

sationer och verksamhet. 
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Uppföljning och utvärdering 

Regionstyrelsen gör uppföljning inom de målområden som beskrivs i planen. 

Den löpande uppföljningen har verksamhetsfokus och syftar till att möjlig-

göra korrigeringar under årets lopp.  

Styrelsen ska också värdera i vilken mån fullmäktiges strategiska mål har 

uppnåtts. 

Uppföljningen sker i huvudsak i följande former:  

 Månadsrapport 

 Delårsrapport 

 Årsredovisning  

 Olika teman vid regionstyrelsens sammanträden och utbildningar 

 Uppföljning av beställningar 

 Övrig uppföljning  

 Analyser 

Delårsrapporterna och årsredovisningen redovisar resultat inom de fem per-

spektiven; Medborgare, Verksamhet, Kunskap och förnyelse, Medarbetare 

och Ekonomi. 

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

nadsrapporterna och inkluderar även en ekonomisk helårsbedömning. De-

lårsrapport per april och augusti redovisas till fullmäktige. 

Årsredovisning och delårsrapport 

Årsredovisning och delårsrapporterna är en uppföljning av regionstyrelsens 

plan och redovisar hur väl fullmäktiges strategiska mål uppfyllts.  

De innehåller även styrelsens sammanfattande bedömning av hur regionen 

levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen baseras på en om-

fattande redovisning och analys av genomförd verksamhet.  

Temasammanträden/utbildningar 

Regionstyrelsens temasammanträden, ibland utformade som utbildning, 

fungerar som informations- och uppföljningstillfällen.  

Vid temasammanträdena får styrelsen en redovisning av ett antal behovsana-

lyser kopplade till sjukdomsgrupper/ behovsgrupper. Analyserna redovisar 

nuläget ur olika aspekter och jämför de aktuella förhållanden i relation till 

nationella riktlinjer och evidens. I övrigt återrapporteras de särskilda utred-

ningsuppdragen som getts till regiondirektören.  

Sammanträdenas utvärderingar har stor betydelse då de ska innehålla slutsat-

ser och ställningstaganden till nödvändiga initiativ till förbättringar/ föränd-

ringar. 
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Uppföljning av beställning 

Regionstyrelsen kontrakterar och finansierar via beställningar och avtal 

vårdval. Här styr fullmäktiges och styrelsens mål. Samverkan mellan bestäl-

lare 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 viktiga besluts- och uppföljningstillfällen: 

Tidpunkt Planering Uppföljning 

Januari  Jämställdhetsredovisning 2017 

Hälsobokslut 2017  

Forskningsbokslut 2017 

Februari  Årsredovisning 2017 

Vårdval Norrbotten 2017 

Vårdval Tandvård barn och unga 2017 

Privata vårdgivare på nationella taxan 2017 

Miljöredovisning 2017 

Internkontroll 2018 

Årsrapporter 2017 från divisionerna  

Svar beredningarnas verksamhetsrapporter 2017 

Mars-april   

Maj  Transparensbokslut Folktandvården 2017 

Månadsrapport per mars 2017 

Juni Strategisk plan 2019-2021 Delårsrapport per april 2018 

Uppföljning av vårdval 2018 

Juli-augusti-

september 

  

Oktober 3 Regionstyrelsens plan 2019-

2021 

Beställning Vårdval 2019 

Internkontrollplan 2019 

Delårsrapport per augusti 2018 

Uppföljning av vårdval 2018 

Oktober 31 Reviderad Strategisk plan 2019-

2021inklusive finansplan 2019-

2021 

Uppdrag till beredningar 2019 

Svar på PaN rapport 2017 

November   

December Vidaredelegering av anslag 

inför 2019 

Månadsrapport per oktober 2018 
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Bilaga 2 - Regionens vision och ledning och 
styrning 
Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, bästa hälsan. 

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

församling.  

Ledning och styrning 

Regionfullmäktige har i sin strategiska plan 2018 – 2020 och i sina policyers 

angett inriktningar som är styrande och ska beaktas i alla perspektiv vid pla-

nering och genomförande av regionens verksamheter. I den strategiska pla-

nen fastställs de strategiska mål och framgångsfaktorer som gäller. Den stra-

tegiska planen konkretiseras i regionstyrelsens plan. En riskbedömning av de 

strategiska målen är utförd för att identifiera prioriterade utvecklingsområ-

den i regionstyrelsens plan  

Regionstyrelsen kan på eget initiativ, eller på initiativ av fullmäktige ge sär-

skilda utredningsuppdrag till regiondirektören. Sådana uppdrag kan löpa 

över längre eller kortare tid och följs upp. 

Ledningssystem 

Ett ledningssystem är högst ledningens verktyg för att säkerställa att verk-

samheten bedrivs effektivt och bidrar till nöjda kunder och bra arbetsmiljö 

utifrån fastställda mål, riktlinjer, lagar och andra krav. Ledningssystemet 

möjliggör ordning och reda i verksamheten (det ska vara lätt att göra rätt) 

och ska vara ett stöd i att synliggöra avvikelser från de krav och mål som 

gäller för verksamheten. För att uppfylla kundernas, ägarnas och medarbe-

tarnas förväntningar måste ett ledningssystem fokusera på ständig förbätt-

ring. Det involverar planering av mål och processer, implementering av 

dessa, utvärdering av resultat och analys av bristerna – för att sedan planera 

nya åtgärder. 

Den grundsyn som ska prägla arbetet med ledning av verksamheten och 

genomsyra de beslut som fattas och de angreppssätt som väljs när olika val-

situationer uppstår är: 

 God kvalitet är grundläggande för en kostnadseffektiv verksamhet 

 Fokus på resultat för patienten och processorientering  

 Patienten som medskapare – personcentrering 

 Förebyggande insatser prioriteras 

 Ordnade former vid införande av nya metoder 

 Alla medarbetare behövs i förändringsarbetet  

 Ständig utveckling av arbetsfördelning i vården 

 Vårdens resurser ska organiseras efter behoven. 

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

statistik som är analyserad ur jämlikhets- och/eller jämställdhetsperspektiv.  
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Processer 

Som ett stöd i styrning och ledning används ledningsprocesser, huvudpro-

cesser och andra enskilda processer/ stödprocesser9 som kan visualiseras 

enligt nedan: 

 

Med processorientering avses: 

 Dels ett perspektiv för att leda organisationen som helhet 

 Dels systematisk optimering av enskilda processer. 

Ledningsprocesser 

Region Norrbottens övergripande ledningsprocesser är analys, planering, 

uppföljning och utvärdering. 

Huvudprocesser  

Region Norrbottens uppdrag ger följande huvudprocesser: 

Att främja hälsa 

Att tillhandhålla vård 

Att främja samhällsutveckling 

 

Vårdprocessernas resultat ska mätas och utvecklas mångdimensionellt med 

hjälp av värdekompassen.  Även övriga processer ska mätas mångdimens-

ionellt. Resultaten ska vara styrande för prioriteringar och beslut. 

Stödprocesser 

Region Norrbottens stödprocesser är främst interna tjänster som säkerställer 

att verksamheterna uppfyller ställda krav på personalens kompetens, arbets-

platsen, utrustningen och tekniken. 

Vårdgivare 

Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller tandvårdsverksam-

hetär en vårdgivare. Vårdgivaren har ett organisatoriskt ansvar och ska pla-

                                                      
 

9 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. 
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nera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på 

god vård. 

Regionstyrelsen är både uppdragsgivare/beställare och driftstyrelse. Region-

direktören företräder Region Norrbotten som vårdgivare enligt beslutad de-

legation.  

Regiondirektören ska representera vårdgivaren och ansvarar för regionens 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Beställar- och uppdragsstyrning 

I Region Norrbotten tillämpas beställar- och utförarmodell för Vårdval 

Norrbotten och Barn och ungdomstandvård. Beställningarna kommer till 

styrelsen i september. 

Övriga verksamheters omfattning framgår av bilaga. Regiondirektören speci-

ficerar uppdragen ytterligare vid behov. 
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Bilaga 3 - Divisionernas verksamhet 

Division Länssjukvård 

Länssjukvårdens uppdrag är att bedriva och utveckla länssjukvård inom de 

opererande specialiteterna samt barnsjukvård, inklusive barnpsykiatri, bild- 

och funktionsmedicin, laboratoriemedicin och särskilt stöd/funktionshinder. 

Divisionen ansvarar även för flygambulans, helikopter samt vägambulans 

utanför länet. 

Division Närsjukvård 

Närsjukvårdens uppdrag är att bedriva och utveckla närsjukvård i hela länet. 

I uppdraget ingår ansvar för det akuta omhändertagandet, somatisk speci-

alistvård inom internmedicin/rehabilitering och dess subspecialiteter, pri-

märvård inkluderat de regiondrivna hälsocentraler samt vuxenpsykiatri. Di-

visionen ansvarar även för länssjukvård inom internmedicinska länsspeciali-

teter samt rättspsykiatri. 

Division Folktandvård 

Divisionen har ansvar för: All specialisttandvård, barn 0-2 år och övriga 

regionspecifika uppdrag 

Finansiering sker via regionersättning. Därutöver erhåller divisionen barn-

peng för de barn och ungdomar (3-22 år) som är listade hos regionens Folk-

tandvård. För tandvård till asylsökande erhåller divisionen ersättning utifrån 

utförda åtgärder till asylsökande. 

Vuxentandvården finansieras via taxan samt via de uppdrag divisionen har 

avseende uppsökande och nödvändig tandvård. 

Division Service 

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

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

(Facility management) inklusive förvaltning av Region Norrbottens fastig-

heter samt att tillhandhålla ett regiongemensamt projektkontor som ska leda 

och koordinera stora utvecklingsprojekt i regionen. 

Dessutom ansvarar divisionen för att samordna regionens miljöarbete samt 

säkerhetsarbete avseende miljö, brand, drift och tillträde.  

Division Länsteknik 

Divisionen ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Region Norrbot-

tens samlade IT-miljö samt underhåll av medicintekniska produkter- och 

informationssystem.  

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

länsperspektiv med fokus på verksamhetsnytta, säkerhet och kostnadseffek-

tivitet. 
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Regionsgemensamt 

Regiondirektörens stab är en samlad enhet som ska stödja regiondirektören i 

styrning och ledning. Staben består av sju avdelningar (HR, Ekonomi och 

planering, Kommunikation, Utveckling, Verksamhet, IT/MT, Regional ut-

veckling) men arbetar samlat och gränsöverskridande.  De olika avdelning-

arna i staben har även ett funktionsansvar inom respektive område gentemot 

linjeorganisationen. Det utövas genom ett nära samarbete med divisionerna.  

Staben ansvarar dessutom för regionsgemensam verksamhet såsom; Kultur 

och utbildning, kollektivtrafik, näringspolitik, vårdval, privatvård, strategiskt 

inköp mm. Regiongemensamt hanteras även stipendier för förbättringsarbete 

och miljö samt ägarstyrning av de regionsägda bolagen.  

Staben ansvarar även för VAS-tillverkarorganisation, som har ansvar för det 

CE-märkta Vård Administrativa Systemet, VAS.  


