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Inledning 
Nedan följer min rapport till styrelsen. I rapporten hittar du aktuella händel-

ser i regionen samt information från verksamheterna.  

Utvecklingen av covid-19 smittläget i Norrbotten fortsätter att dominera 

agendan för regionen. Uppstarten av vaccinering mot covid-19 har kommit 

igång bra men kräver ständiga anpassningar i planeringen utifrån de åter-

kommande förändringarna i utlovade vaccinleveranser. När det gäller vacci-

nation av säsongsinfluensan har intresset varit högre än någonsin och reg-

ionen har vaccinerat fler än tidigare år. Tyvärr har inte alla som önskat influ-

ensavaccin kunnat få det, till exempel viss personal inom kommunens om-

sorg. För att möta efterfrågan inför nästkommande vaccinationskampanj fö-

reslås därför en ökning av antalet beställda doser med 20 procent. 

Det händer naturligtvis andra saker i våra verksamheter. Under december 

slutbesiktades de två nya flyglarna som byggts till vid Sunderby sjukhus och 

som innehåller akutsjukvård och vuxenpsykiatri. Inflyttning kommer att ske 

etappvis under våren 2021 med beaktande av den pågående pandemins ut-

veckling.  

Regionens omställningsarbete fortskrider och tillsättningarna av de högsta 

chefsposterna är nu under genomförande. Parallellt pågår arbetet med att ut-

forma understrukturerna i den nya organisationen. 

En rolig händelse för regionen var att smittskyddsläkaren Anders Nystedt 

blev utnämnd till årets norrbottning 2020 – ett erkännande av det betydelse-

fulla arbete som regionens smittskydd utfört under pandemin och ett bevis på 

norrbottningarnas uppskattning för Anders ledarskap i frågan. Och glöm nu 

inte att alla som besöker Region Norrbottens verksamheter bör ha på en-

gångsmunskydd för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Sist men inte minst - Region Norrbottens ekonomiska resultat för förra året 

blev +877 miljoner kronor. Det är 438 miljoner kronor bättre än budget. Vår-

dens kostnader har ökat på grund av covid-vård, men samtidigt har andra 

kostnader minskat eftersom en del vård har pausats.Verksamhetens resultat 

uppgår för 2020 till drygt 1 miljard kronor. Kostnaden för inhyrd personal 

minskade med 49 miljoner kronor. Omställningsarbetet har minskat kostna-

derna med cirka 215 miljoner under förra året, totalt har omställningen sedan 

start september 2019 totalt minskat kostnadsnivån med cirka 310 miljoner 

kronor.  

Anna-Stina Nordmark Nilsson                                                                              

Regiondirektör 
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Ekonomiskt resultat 2020 
Region Norrbottens ekonomiska resultat för 2020 är positivt med 877 mnkr. 

Det är 438 mnkr bättre än budget och förklaras väsentligen med låg netto-

kostnadsutveckling i verksamheten samt ökade generella bidrag från staten.  

Under stor del av året har verksamheterna bedrivit covidvård och den plane-

rade verksamheten har varit neddragen med minskade kostnader och förlo-

rade intäkter som följd. Staten har ersatt regionen med 354 mnkr för de mer-

kostnader som covidvården har inneburit och för provtagning av PCR och 

serologi. Hitintills har cirka 300 mnkr upparbetats. Staten har även kompen-

serat regionen för ökade sjuklönekostnader med 50 mnkr. 

Omställningen som påbörjades hösten 2019 har minskat kostnaderna med ca 

215 mnkr under förra året och ackumulerat med ca 320 mnkr sedan start. 

Bland annat har antalet anställda minskat med 311 personer sedan september 

2019 och kostnaderna för inhyrd personal minskat med 49 mnkr under 2020. 

Sammantaget har verksamhetens nettokostnader minskat med 3,6 procent 

under året. Divisionerna redovisar ett underskott med -27 mnkr för 2020 vil-

ket är 264 mnkr bättre än 2019.  

Skatteintäkterna har minskat med -108 mnkr främst som en följd av pande-

mins effekter på samhällsekonomin. Staten har kompenserat regionen genom 

ökade generella statsbidrag med 244 mnkr. 

Finansnettot är negativt med -144 mnkr och förklaras av den kraftiga 

börsnedgången i samband med pandemins utbrott som innebar att pensions-

portföljens värde sjönk kraftigt. Värdet på pensionsportföljen har stadigt 

ökat sedan dess men är vid utgången av 2020 fortfarande lägre än vid årets 

ingång. Utförlig analys av ekonomiskt resultat kommer i årsredovisningen. 

För mer information se bilaga 2 Ekonomiskt resultat 2020  

Placering av likviditet 
Regionens likviditet har ökat kraftigt under 2020 som en följd av positiv re-

sultatutveckling. Likvida medel är vid årsskiftet ca 2200 mnkr och regionen 

bedöms ha en överskottslikviditet i storleksordningen ca 1500 mnkr. Med 

överskottslikviditet avses likvida medel som inte behövs för den löpande 

verksamheten.  

Offert gällande placering av överskottslikviditet har erhållits från regionens 

två banker samt från regionens rådgivare inom kapitalförvaltning. Region-

styrelsen fick den 18 december information om aktuell likviditetsförvaltning 

samt redovisning av förslag till förvaltning av överskottslikviditet. 

 

Regionen genomför följande placering av överskottslikviditeten: 

 200 mnkr räntebärande konto Swedbank 

 500 mnkr korträntefond Nordea 

 500 mnkr i likviditetsförvaltning hos Söderberg & Partners. 
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Regionen påbörjar samtidigt en översyn av en mer långsiktig förvaltning av 

regionens kapitalbehov med avseende på kortsiktigt likviditetsbehov (1-2 

år), behov på längre sikt (3-7 år) samt pensionsmedelsförvaltning (20+ års 

placeringshorisont) och återkommer till regionstyrelsen med förslag. 

Produktion 
Både produktion och tillgänglighet har under december påverkats negativt 

till följd av coronapandemin. 

Sammanfattning december 2020 
Telefontillgängligheten till hälsocentralerna uppgick till 86,6 procent i ge-

nomsnitt för december vilket är högre än motsvarande period föregående år 

(82,7 procent 2019). Andel vårdkontakter som i december skett inom tre da-

gar i primärvård är i genomsnitt på 94 procent, vilket är högre än föregående 

månad (93 procent) och motsvarande period föregående år (91,3 procent 

2019). Detta tyder på att hälsocentralerna kunnat upprätthålla en relativt nor-

mal verksamhet trots pågående pandemi.  

Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat be-

sök i specialiserad vård är i december 52 procent vilket är 9 procentenheter 

lägre jämfört med december föregående år (61 procent 2019). Andel vän-

tande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åt-

gärd i december är 50 procent, vilket är 26 procentenheter lägre jämfört med 

december föregående år (76 procent 2019). Minskningen är en effekt av de 

åtgärder som vidtagits under coronapandemin. 

Totalt antal besök har minskat med 10,6 procent jämfört med samma period 

föregående år, varav övriga vårdgivarbesök har minskat med 11,6 procent 

och läkarbesök minskat med 9,1 procent. Däremot har antalet distanskontak-

ter mer än fördubblats jämfört med samma period 2019 (+ 124 procent). För-

ändringen kan tydligt kopplas samman med den pågående pandemin. Pro-

duktionen av operationer fortsätter vara på en låg nivå och har under januari 

till december minskat med 18 procent jämfört med samma period 2019. Be-

läggningen i december på sjukhusen i Sunderbyn, Kalix och Gällivare är nå-

got lägre än föregående år och på sjukhusen i Piteå och Kiruna är belägg-

ningen något högre än samma period föregående år. Beläggningen på pati-

enthotellet Vistet ligger på 44 procent under oktober, vilket är en minskning 

med 10 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Belägg-

ningen under 2020 har i snitt varit betydligt lägre än tidigare år som en följd 

av pandemin.  

För mer information se bilaga 1 Produktion och tillgänglighet per december 

2020 



1 februari 2021 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP870-1356963637-69 0.8 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum Quickpart] Anneli Granberg Kirsti Jussila 

Aktuella händelser 

Vaccinering mot covid-19  
Planeringsarbetet inför vaccinering mot covid-19 har pågått under hösten 

2020. Vaccinering av norrbottningarna sker enligt Folkhälsomyndighetens 

prioriteringsordning. Fas 1 påbörjades i liten skala under v 53. Därefter har 

vaccineringen fortsatt med berörda grupper inom SÄBO, hemsjukvård, hem-

tjänst, deras hushållskontakter samt personal kopplat till dessa grupper. Fas 1 

omfattar ca 22 400 personer i Norrbotten och till och med vecka 3 har 7 558 

doser vaccin getts. Alla som bor på SÄBO har fått sin första dos vaccin och 

210 personer har fått båda doserna.  Hälften av alla personer med hemsjuk-

vård samt hushållskontakter till dessa har fått sin första dos vaccin. För per-

soner med hemtjänst har vaccineringen påbörjats i sex kommuner. En fjärde-

del av den personal som är prioriterad för vaccination under fas 1 har fått sin 

första dos vaccin. Utifrån leveransplanerna för vaccin beräknas de som bor 

på SÄBO att vara fullvaccinerade i alla kommuner v 6 och hela gruppen i fas 

1 beräknas vara fullvaccinerade vecka 10. Vaccinationstakten styrs till stor 

del av vaccintillgången. Vaccineringen förväntas fortsätta med Fas 2 under 

februari-mars och därefter tar Fas 3 och Fas 4 vid.  Målsättningen är att alla 

de som rekommenderas vaccination mot covid-19 inom regionen ska vara 

vaccinerade innan halvårsskiftet. Vaccinet ges kostnadsfritt till alla medbor-

gare.  

Influensavaccination 
Regionen gjorde inför 2020/2021s vaccinationskampanj av säsongsinfluensa 

en bedömning av behov om 55 000 doser för Norrbotten. Sanofi Pasteur 

kunde reservera 53 000 doser för vår räkning, ca 20 procent mer än tidigare 

år. 

Vaccinationskampanjen startade den 3 november och den 11 november fick 

regionen information av leverantören att 169 000 av 171 000 doser hade le-

vererats till Norra Regionen. Tyvärr hade distributören skickat fler doser till 

Västernorrland och Västerbotten vilket innebar att Norrbotten fått 1450 do-

ser färre. Genom det nationella säkerhetslagret fick regionen tillgång till yt-

terligare 6282 doser och har därmed totalt 59 282 doser. Vaccinet från det 

nationella säkerhetslagret kostar 100 kr mer per dos än det upphandlade vac-

cinet. 

Enligt vaccinationsregistret Svevac har 50 604 personer vaccinerats per 31 

dec 2020, en ökning med 11,3 procent jämfört med föregående år och 21,3 

procent jämfört med 2017/2018. Aldrig tidigare har regionen vaccinerat så 

många och efterfrågan har varit stor även nationellt. Tyvärr har inte alla som 

önskat vaccin kunnat få det, till exempel viss personal inom kommunens 

omsorg. För att möta efterfrågan har vi beslutat om en ökning med ytterli-

gare 20 procent inför vaccination 2021/2022 , det vill säga 71 000 doser. 
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Det så kallade högdosvaccinet mot influensa har länge använts till äldre 

i bland annat USA, Australien och Kanada. I Sverige har det inte varit 

tillgängligt förrän säsongen 2020/2021, och då via licens. Högdosvaccin 

kan ge ytterligare cirka 25 procent skydd jämfört med konventionellt vaccin 

för svår influensa/död/behov av sjukhusvård hos äldre.                                        

Vår bedömning är att det framförallt lämpar sig för personer boende på sär-

skilt boende för äldre (cirka 3 200 personer) och för personer med hemsjuk-

vård (drygt 2 600 personer). Högdosvaccinet kostar cirka 200 kr mer per 

dos, vilket blir 1,1 miljoner kronor dyrare än det vanliga influensavaccinet 

för de ovan angivna grupperna.                                                                      

Sammanfattningsvis kommer regionen att beställa 71 000 doser av det ”van-

liga influensavaccinet” samt 5 900 doser högdosvaccin till personer boende 

på SÄBO och personer med hemsjukvård. 

Samordning av uppskjuten vård i Norra Regionen 
Tillgänglighet, kompetens och resurser innebär utmaningar för oss alla i 

norra regionen. Pandemin har satt ytterligare fokus på detta. Inom vissa om-

råden har vi fått ytterligare svårigheter att klara tillgängligheten då resur-

serna begränsats, vilket medfört att vård har skjutits upp. Inom norra reg-

ionen finns det sannolikt stora vinster för alla fyra regioner med att tillsam-

mans se över möjligheten att samordna även delar av den så kallade läns-

sjukvården.   

Ett gemensamt arbete har påbörjats för att identifiera möjligheter att sam-

ordna och stödja varandra för att klara av den uppskjutna vården, öka till-

gängligheten och även i ett längre perspektiv styra viss vård till olika enheter 

inom norra regionen. Detta ska också stärka samarbete och kompetensut-

veckling. Alla regioners gemensamma kompetens och resurser ska kunna an-

vändas effektivt och med hög kvalité. Uppdraget planeras slutrapporteras i 

oktober 2021. 

Region Norrbotten i media 
Vaccination mot covid-19 är det ämne som får störst utrymme i medierna. 

Både inför vaccinationsstart och när vaccinationerna påbörjades blev frågan 

belyst ur alla tänkbara vinklar. Intresset för vaccinationerna håller i sig, även 

om en viss avmattning är sannolik över tid. Rapportering om smittläget i 

Norrbotten i allmänhet och på specifika orter är också fortsatt intensiv. 

Andra ämnen som behandlats frekvent är den ekonomiska ersättningen till 

personal som jobbat inom covid-vården, omställningen och regionens posi-

tiva ekonomiska utveckling samt utnämningen av Anders Nystedt som årets 

norrbottning. 

Hermelinen skjuter på starten av hälsocentralen 
Hermelinen kommer inte att ha möjlighet att starta sin hälsocentral 1 februari 

2021 vilket planerats. Orsaken är att de polska läkare som de anställt vid häl-

socentralen är skyldiga att delta i Polens pågående covidvård och massvacci-

nering. Då Hermelinen inte lyckats rekrytera andra läkare till hälsocentralen 
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med kort varsel ser de ingen annan utväg än att skjuta på starten av hälsocen-

tralen. Nytt planerat startdatum är satt till 1 maj 2021. 

Ny tillförordnad kulturchef utsedd 
Hanna Harila har utsetts till tillförordnad kulturchef efter Kristina Nilsson 

som på egen begäran avslutade sitt uppdrag som kulturchef vid årsskiftet. 

Hanna kommer närmast från ett uppdrag som verksamhetsstrateg för kultur-

enheten och enhetschef för den kulturfrämjande verksamheten, där resurs-

centrum för konst och litteratur, konsulenter i dans, hemslöjd och konst samt 

regionens egen konstverksamhet ingår. Det tillförordnade chefsuppdraget 

sträcker sig till den sista mars 2021. 

Information från verksamheterna 

Divisionernas internkontrollmoment 2021 
Internkontrollplan ska årligen upprättas av regionstyrelse, nämnder och di-

visioner. Internkontrollplaner är sammanställningar av de områden som uti-

från riskanalyser har bedömts ska kontrolleras eller följas upp under det 

kommande året. Regionstyrelsen internkontrollplan för 2021 fastställdes i 

regionstyrelsen 2020-12-09. Regionala utvecklingsnämnden och Patient-

nämnden har fastställt sina internkontrollplaner vilka kommer att rapporteras 

till regionstyrelsen. 

Divisionerna har identifierat intern kontrollmoment för 2021 enligt tabellen 

nedan. Kontrollerna utförs under 2021 och resultaten återrapporteras till reg-

ionstyrelsen i mars 2022. 

Under 2021 kommer ny inriktning för intern kontroll att implementeras i 

regionen i syfte att få den sammanhållen och än mer effektiv både beträf-

fande innehåll, arbetssätt  och modell för uppföljning. 

 

Divisionernas internkontrollmoment 2021 

 Kontrollmoment Kontrollmetod 

Division Närsjuk-

vård Luleå-Boden 

Patientsäkerhetsar-

bete 

Vid uppföljningsdialoger följa upp att verk-

tygen Gröna korset och Se upp-ronder an-

vänds och att stöd finns att tillgå. 

Arbetsplatsdialoger Vid uppföljningsdialoger följa upp att ar-

betsplatsdialoger sker utifrån framtaget 

upplägg. 

Vårdbehov-kontroll 

av väntelistor 

Kontroll av att rutin finns för att säkerställa 

att regionens väntelistor enbart innehåller 

patienter med aktuellt vårdbehov 

Kostnadsytterfall Granskning i syfte att analysera kvalitets-

brister. 
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Divisionernas internkontrollmoment 2021 

Division Närsjuk-

vård övriga länet 

Patientsäkerhetsar-

bete 

Vid uppföljningsdialoger följa upp att verk-

tygen Gröna korset och Se upp-ronder an-

vänds och att stöd finns att tillgå. 

Arbetsplatsdialoger Vid uppföljningsdialoger följa upp att ar-

betsplatsdialoger sker utifrån framtaget 

upplägg. 

Vårdbehov-kontroll 

av väntelistor 

Kontroll av att rutin finns för att säkerställa 

att regionens väntelistor enbart innehåller 

patienter med aktuellt vårdbehov 

Kostnadsytterfall Granskning i syfte att analysera kvalitets-

brister. 

Division Länssjuk-

vård 

 

Genomförs åtgär-

derna som framkom-

mer i händelseana-

lyser 

 

Divisionen kommer att kontrollera om 

framtagna åtgärder genomförts i fem slump-

mässigt utvalda händelseanalyser. Detta 

sker genom samtal med ansvarig uppdrags-

givare 

Alla tre vårddivisioner kommer from 2021 

gå ihop och jobba på ett standardiserat sätt 

med händelseanalyser. 

Rätt attestanter Kontrollera att vi har rätt attestanter per 

kostnadsställe i divisionen med anledning 

av förändringar i attestreglementet. 

Könsbaserad analys 

av operationskö 

Könsbaserad analys av operationskö kopp-

lat till väntetider mm. 

Kompetensförsörj-

ningsplan 

Genomgång och uppdatering av kompetens-

försörjningsplan 

Division Folktand-

vård 

Flödeseffektivitet Månadsvis uppföljning 

Effektiv barntand-

vård 

Månadsvis uppföljning Transparensbokslut 

avseende ekonomiskt resultat 

Förändringsledar-

skap 

Kvalitativ genomgång med verksamhetsom-

rådeschefer. 

Kompetensförsörjningsplanen 

Division Service Löneskulder Kontroll av orsaker till löneskuldens upp-

komst  

Avtalsförvaltning Uppföljning stickprovskontroll av avtal. In-

ternkontroll följsamhet till rutin för avtals-

förvaltning. 

Inventering av 

materiallager 

Kontroll av följsamhet till rutin för invente-

ring. 

Kassation material-

lager 

Kontroll av följsamhet till rutin för kassat-

ion. 
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Divisionernas internkontrollmoment 2021 

Externt utlagda 

tjänster 

Kontroll av följsamhet till rutin för leveran-

törsuppföljning. 

Efterlevnad regler, 

riktlinjer, anvis-

ningar, rutiner 

Kontroll av följsamhet till rutin för intro-

duktion av nya chefer. 

Riskhantering Stickprovskontroll av att åtgärder i riskbe-

dömningar har genomförts. 

Division Länstek-

nik 

Följa upp att alla IT-

/MT-system har ett 

förebyggande under-

hållsschema och att 

det efterföljs 

Driftansvarig planerar och följer upp att alla 

IT system har ett förebyggande underhåll-

schema samt att det efterföljs enligt plan. 

Rapporterar till Driftchef.  

Kontrollera att alla 

förebyggande under-

håll på medicintek-

niska produkter med 

risktal > 19 genom-

förs 

Driftansvarig kontrollerar att all utrustning 

med risktal >19 har ett planerat FU och att 

det utförs. Rapporterar till Driftchef. 

Kontrollera att årlig 

revidering av FU 

checklistor revideras 

Driftansvarig ser till att påminnelser om re-

videringsbehov finns i VIS och går ut per 

automatik till ansvarige.  

 

Division Länssjukvård 

Laboratoriemedicin får beröm av Swedac 

Regionens laboratorieverksamhet har genomgått ackreditering av Sveriges 

nationella ackrediteringsorgan Swedac. Ackrediteringen innebär att verk-

samheten har fått ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av 

kompetens, rutiner och metoder för att utföra laborativa analyser. 

Swedacs senaste tillsyn av Laboratoriemedicin visar att laboratoriets kvali-

tetsarbete har förbättrats i flera avseenden under 2020. Laboratoriet rekom-

menderas av Swedac fortsatt ackreditering. 

Stort fokus har legat på att förbättra rutiner för, och utförande av, interna re-

visioner, vilka är en hörnsten i kvalitetsarbetet. Swedac bedömer att de in-

terna revisionerna genomförs på ett tillfredsställande sätt av personal vilka 

har hög kompetens för uppgiften. 

Laboratoriet har även gjort vissa förändringar rörande personalens kompe-

tensutveckling. Introduktionsprogram för nyanställda, kompetensutveckl-

ingsplaner och behörighetsintyg är omformade och förbättrade vilket får be-

röm av Swedac. Den sammantagna bedömningen är ”Ett väl fungerande la-

boratorium med modern utrustning, hög kompetens och engagerad perso-

nal”. 
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Division Service 

Nybyggnationer i Sunderbyn 

Under december slutbesiktades de två nya flyglarna som byggts till vid Sun-

derby sjukhus innehållande akutsjukvård och vuxenpsykiatri. Inflyttning 

sker etappvis i huvudsak under våren 2021 och med beaktande av den på-

gående pandemins utveckling. Avetablering av entreprenaderna, återställ-

ningsarbeten samt planering för en ny parkering på sulfidjordsupplaget på-

går.  

Övriga genomförda åtgärder 

 Permanent Corona-IVA är byggd på Piteå sjukhus. En kapacitetsutbygg-

nad från 10 till 12 platser har påbörjats. 

 Ombyggnation av röntgenavdelningen på Kalix sjukhus för att möjlig-

göra installation av ny MR-kamera är genomförd och slutbesiktad lik-

som ombyggnationen av lokaler för röntgen på Haparanda hälsocentral, 

 Ny inkommande vattenledning, ny reservvattenledning och ny reservvat-

tenpump är installerad på Kalix sjukhus. Befintligt bränsleförråd och 

pumpanläggning har använts för säkrande av reservkraft för att kunna 

upprätthålla kontinuerlig drift i 7 dygn enligt gällande rekommendat-

ioner från Krisberedskapsmyndigheten.  

 Nya personalboendet med namnet 7:an på Gällivare sjukhus blev klar för 

uthyrning 1 november 2020. Beläggning har varit låg under december, 

beroende på julhelgerna och inställda planerade operationer. Under året 

har lägenheter sagts upp i Gällivare, Kalix, Arjeplog, Jokkmokk och Lu-

leå. Alla uppsägningar har skett enligt överenskommelse med HR-funkt-

ionerna på division När- och Länssjukvård. Syftet med uppsägningarna 

är att öka beläggningsgraden i kvarvarande personallägenheter.  

 Styr- och övervakningssystem för fastighetsautomation är uppgraderat 

på sjukhusen i länet, regionägda hälsocentraler och övriga regionägda lo-

kaler. 

 Laddning av elbilar är nu möjligt vid Regionhuset och på Sunderby sjuk-

hus, för både anställda och besökande. Fyra laddplatser finns vid Reg-

ionhuset och fyra vid hotell Vistet Sunderby sjukhus. 

Materialförsörjning och hjälpmedel 

Samverkansavtalen med länets kommuner avseende medicinsk förbruk-

ningsmateriel och hjälpmedel sas upp innan årsskiftet 2020. Uppdragsdirek-

tiv är framtaget och arbetsgrupp tillsatt för att utreda hur regionens och kom-

munernas samverkan avseende hjälpmedelsförsörjning ska utformas. Målet 

är att ny samverkansmodell ska gälla från 2022. Ekonomisk internrevision 

av hjälpmedelsverksamheten med utvärdering av bland annat använd pris-

modell är genomförd. Utifrån revisionen kommer bland annat en översyn av 

prismodellen göras och i fortsättningen säkerställa att inventeringsdifferenser 

dokumenteras.  
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Inventering av mobiltelefonstationer i regionens byggnader  

Regionen gör bedömningen det finns brister i de avtal som har tecknats vid 

uthyrning av lokaler för mobiltelefonstationer. En inventering har inletts som 

kommer att ligga till grund för omförhandling av befintliga avtal. 

Uppföljning av Vårdval primärvård 2021 
Primärvårdens uppdrag följs genom ett antal indikatorer som tagits fram uti-

från målen i den strategiska planen. Indikatorerna är målsatta och följs upp 

varje tertial. Resultaten presenteras i en rapport till regionstyrelsen. 

För 2021 är indikatorerna följande: 

Allmänt: 

 Listningsläge 

 Ålderskapiteringskvot 

 Care Need Index CNI 

 ACG-kvot 

 
Trygga norrbottningar med god livskvalitet: 

 Hälsosamtal 

 FaR-förskrivning och uppföljning (fysisk aktivitet på recept) 

 Tobaksavvänjning 

 Vaccinationsgrad för säsongsinfluensa 

 Efterkontroll av nyförlösta 

 Hembesök hos nyblivna föräldrar 

 Telefontillgänglighet 

 Medicinsk bedömning inom 3 dagar 

 Riskbedömning samt åtgärd vid risk hos patienter med risk för att ut-

veckla hjärt-kärlsjukdom eller psykisk ohälsa 

 Samtalsbehandling 

 

God, nära och samordnad vård: 

 Vårdkontakter på distans 

 Kostnader för vårdkontakter via Internet 

 Våld i nära relation 

 Läkemedelsgenomgång 

 Samordnad individuell plan 

 Patientupplevt kvalitet, nationella patientenkäten 

 

Ett antal indikatorer kommer även att följas månadsvis där resultaten presen-

teras i regiondirektörens rapport: 

 Hälsosamtal 

 Telefontillgänglighet 

 Medicinsk bedömning inom tre dagar 

 Vårdkontakter på distans 

 Läkemedelsgenomgång 
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Förutom att följa resultat för indikatorerna hålls uppföljningsdialoger med 

leverantörerna i vårdval primärvård två gånger per år. Fokus för uppfölj-

ningsdialog med leverantörer kommer att ligga på de i beställningen för 

2021 prioriterade områdena: 

 Tillgänglighet till första kontakt och första besök 

 Omhändertagandet av patienter med särskilda behov av kontinuitet, ex-

empelvis äldre sjuka, patienter med kroniska sjukdomar eller patienter i 

hemsjukvård. 

 Omhändertagande av psykisk ohälsa 

 Prevention 

Information från nämnderna 

Regionala utvecklingsnämnden  

Fördelning av en miljard kronor i stöd till kulturen 2021 

Regeringen beslutade i december hur den miljard som aviserades i budget-

propositionen för 2021 ska fördelas till kultursektorn. Medlen kommer att 

fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kultur-

området som drabbats hårt under pandemin. De bidragsfördelande aktörerna 

är Statens kulturråd (550 mkr), Stiftelsen Svenska Filminstitutet (250 mkr), 

Konstnärsnämnden (154 mkr) och Författarfonden (20 mkr), samt 4 miljoner 

kronor till Sametinget som ska gå till stöd till samisk kultur. Medel kommer 

att fördelas såväl till direkta krisstöd som till stimulans av produktion. För-

delningen ska ske tidigt 2021 och sker utifrån erfarenheter av de stöd som 

delats ut till kulturen under 2020.  

Viktiga uppdrag i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 

Regeringen tog i december 2020 beslut gällande regleringsbrevet för Arbets-

förmedlingen för 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan re-

geringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Följande uppdrag till Arbets-

förmedlingen är av vikt för Norrbotten och kommer följas: 

 Säkerställa jämlik service i hela landet 

 Förbereda för reformeringen av myndigheten 

 Utveckla matchningstjänster 

 Stöd till ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet 

 Främja övergång till reguljär utbildning 

Nuvarande landsbygdsprogram förlängs och nya satsningar 
möjliggörs 

Nuvarande landsbygdsprogram gällde fram till och med 2020. Det pågår 

EU-förhandlingar om en ny jordbrukspolitik som kommer att träda ikraft 

2023. Regeringen har därför beslutat hur nuvarande landsbygdsprogram ska 

förlängas och omformas under övergångsperioden 2021- 2022. Beslutet in-

nebär nya åtgärder på landsbygdsområdet och förstärkta insatser för bland 

annat biologisk mångfald och jordbrukets konkurrenskraft. 
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Omformningen av landsbygdsprogrammet under åren 2021-2022 innebär att 

vissa åtgärder förstärks för att lättare uppnå målen i den svenska livsmedels-

strategin. Insatserna för investeringar och för unga jordbrukare stärks liksom 

åtgärder för innovation, rådgivning och kompetensutveckling. Även insatser 

för att bevara betesmarker och för att anlägga nya våtmarker förstärks. 

Landsbygdsprogrammet är nationellt och har betydelse för regeringens ar-

bete med en sammanhållen landsbygdspolitik. I programmet ingår under 

övergångsperioden nya satsningar för landsbygdsföretags digitala omställ-

ning, besöksnäringen samt landsbygdskommuners utvecklingskraft. 

Norrlandsfondens Konjunkturbarometer 2020 

Stora delar av ekonomin fick sig en rejäl törn när coronaviruset bröt ut under 

det andra kvartalet 2020. Exporten och industriproduktionen, som minskade 

kraftigt i spåren av hårda restriktioner på Norrbottens viktiga exportmark-

nader, har dock återhämtat sig bättre än väntat. Den senaste tidens ökande 

smittspridning, inte minst i Europa, reser dock farhågor för återhämtningen. 

 

Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2020 som presenterades den 26 no-

vember visar att byggbranschen och privata tjänstenäringar går svagt i Norr-

botten (se bild nedan) medan industrin går relativt starkt. Tjänstesektorn in-

nehåller även hotell- och restaurangföretag som, även om de har sett en liten 

förbättring, upplever läget som mycket svårt till följd av pandemin. Industrin 

upplevde inte någon större svacka under våren. Det är en stark exportefter-

frågan som drar upp framtidstron och företagen bedömer att den kommer att 

fortsätta.  
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Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för ok-

tober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindika-

torn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att 

mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den 

närmaste framtiden. Konfidensindikatorn: Ett värde >110 indikerar att läget 

är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare 

än normalt, <90 mycket svagare än normalt. 

Norrland är marginellt starkare än riket, som nådde botten i april. Samtliga 

sektorer i det norrländska näringslivet, förutom byggsektorn, har bidragit till 

uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men näs-

tan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan. Tillverkningsindustrins kon-

fidensindikator har stigit från pessimistiska 80 i april till 103,6 enheter i ok-

tober. Här är de norrländska industriföretagen mer positiva än övriga 

svenska bolag i samma bransch.  

Patientsäkerhet 

Tillsyn av den medicinska vården av äldre med covid-19 på 
särskilda boenden 

I december kom beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en 

nationell inspektion som riktades mot kommuner och regioner med anled-

ning av pågående smittspridning av covid-19. Tillsynen fokuserade på medi-

cinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilda boenden. I Norrbot-

ten var det tre hälsocentraler som granskades, två i regionens regi och en pri-

vat hälsocentral, samt tre särskilda boenden knutna till utsedda hälsocen-

traler. Tillsynen bygger på granskning av journaler inom ett visst tidsinter-

vall från berörda hälsocentraler och boenden, intervjuer med medicinsk an-

svariga sjuksköterskor (MAS) i hela Norrbotten och sjuksköterskor på sär-

skilda boenden. Vidare har intervjuer genomförts med chefläkare, verksam-

hetschefer och medicinskt ansvariga läkare inom regionen.  
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I beslutet från IVO identifierades följande brister hos Region Norrbotten; 

 Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling uti-

från den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 

 Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har 

inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt 

boende. 

 Det går inte att följa vården och behandlingen av äldre som bor på sär-

skilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på 

grund av brister i primärvårdens patientjournaler. 

Regionen har på IVO:s begäran den 15 januari 2021 lämnat in ett yttrande 

och redogjort för vår inställning till de identifierade bristerna samt vilka pla-

nerade åtgärder regionen avser vidta för att komma till rätta med bristerna. 

Svaret från regionen bygger på underlag och yttrande från involverade verk-

samheter, sammanställning av IVO:s intervjumaterial och journalgranskning 

samt en egen granskning av de journaler som ingått i IVO:s underlag. Reg-

ionen anser att det som framkommit i IVO:s granskning är värdefullt och ska 

tas tillvara i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, men delar inte IVO:s 

bedömning på alla punkter. Vi konstaterar att den begränsade tidsperiod som 

granskningen avser innebär att viktig journaldokumentation inte kommit 

IVO till del samt att vi enligt lag inte får dela information mellan huvudmän-

nen.  

Analysrapporter 
Regionen fastställer årligen en analysplan som beskriver de analyser som 

ledningen valt att prioritera under året. Analyserna är ett komplement till den 

löpande uppföljningsverksamheten och ska fokusera på strategiskt priorite-

rade analysområden. Merparten av analyserna genomförs internt av reg-

ionen, men externa uppdragstagare kan också anlitas vid behov.  

Skogsnäringen i Norrbottens län fram till och med 2030 – 
Definition och kartläggning 

Analysen är ett uppdrag i 2020 års analysplan och har genomförts av Luleå 

tekniska universitet. Det övergripande syftet med analysen var att fungera 

som ett kunskapsunderlag om skogens roll för länets utveckling och att syn-

liggöra skogens värden idag och i framtiden. Vidare var syftet att undersöka 

vilka aktiviteter som bör ingå i Norrbottens definition av skogsnäring, samt 

kartlägga aktiviteterna fram till och med 2030.  

Sammanfattande slutsatser 

 Norrbottens yta täcks till drygt 50 procent av skog. Därför är ett mo-

dernt, hållbart och effektivt skogsbruk en självklar prioritering för reg-

ional utveckling.  

 Skogens användningsområden har fluktuerat med tiden. Det nationella 

skogsprogrammet från 2018 beskriver vikten av ett ekonomiskt-, socialt- 

och miljömässigt hållbart skogsbruk för ett hållbart samhälle. Skogen är 
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av stor betydelse för den växande cirkulära, biobaserade ekonomin samt 

för flertalet industrier och människans välbefinnande.  

 Mångbruk av skogen har en lång tradition i Norrbotten och innebär nor-

malt att skogen nyttjas till mer än enbart virkesproduktion. Utvecklingen 

av mångbruket, som t.ex. turism/renbete, bör därmed betraktas som en 

fortsatt utveckling av ett mångsidigt nyttjande av skogen och skogsmar-

ken än som något helt nytt.  

 Skogen är av stor ekonomisk betydelse för Norrbotten. Förädlingsvärdet 

för Norrbottens skogsnäring uppgick till i snitt cirka fem miljarder miljo-

ner kronor per år under perioden 2007-2017, vilket motsvarar ungefär 

fem procent av bruttoregionalprodukten i Norrbotten. Men den är också 

viktig i ett socialt perspektiv. När skogens hela samhällsnytta är synlig-

gjord förbättras möjligheterna för ändamålsenliga och avvägda politiska 

beslut.  

 Skogen genererar även arbetsmöjligheter för Norrbotten. Skogsnäringen 

sysselsätter drygt 4 000 personer. Genom att utveckla näringen kan nya 

arbetstillfällen skapas. Utöver de direkta arbetstillfällena i skogsnäringen 

skapas även indirekta arbetstillfällen i den lokala och regionala ekono-

min. Eftersom tjänste- och servicesektorn levererar stora delar av sin 

produktion direkt till den slutliga användaren tenderar satsningar på fler 

jobb i industrisektorn att ge större indirekta sysselsättningseffekter. 

 Skogsnäringen upprätthåller en fungerande infrastruktur i glesbygden. 

Infrastrukturen, till exempel skogsbilvägar, har betydelse för skogens 

värden. De ska underhållas och snöröjas samtidigt som de skapar access-

punkter för friluftsliv, bär- och svampplockning samt jakt. Samhället bi-

drar och tar del av denna utveckling genom egna infrastrukturella inve-

steringar, genom utbildning och genom att tillhandahålla andra relevanta 

samhällstjänster. 

 Skogsnäringen utvecklas och skapar nya värden och värdekedjor som 

gör det intressant för andra näringar att utveckla sina verksamheter. 

Norrbottens skogsnäring har industriella kopplingar till energisektorn 

(till exempel produktion av förädlade trädbränslen) och till byggsektorn 

(till exempel tillverkningen av småhus och flerbostadshus av trä). Kopp-

lingar även till stålindustrin och mineralutvinningsindustrin har börjat ta 

form. Dessa kopplingar berör främst råvaruförsörjning av skoglig bio-

massa till biodrivmedel och biokemikalier samt som ersättningsmaterial 

till fossilt kol.  

Bilagor                                                                                     

1. Produktion och tillgänglighet per december 2020 

2. Ekonomiskt resultat 2020 

 

 


