
Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-05-05 
 
 

Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära 
och samordnad vård (RS) 

RS plan 2021-2023 Den politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola 
har beslutat att ta fram en gemensam målbild för nära vård och omsorg i 
Norrbotten. Uppdragsledare för arbetet med målbilden har utsetts inom 
regionen och på Norrbottens kommuner. Förslag till gemensam målbild 
ska presenteras i juni 2021. Parallellt med arbetet deltar representanter 
från huvudmännen i SKR:s ledarskapsprogram för nära vård.  

Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med god, nära och 
samordnad vård i glesbygd (RS) 

RS plan 2021-2023 Region Norrbotten har tagit initiativ till ett utvidgat modellområde i Östra 
Norrbotten. Samtliga kommuner i Östra Norrbotten, dvs. Haparanda, 
Kalix, Övertorneå och Överkalix, har deltagit i ett dialogmöte den 13 
januari 2021. Kommuner är intresserade av att ingå i ett modellområde 
för utveckling av nära vård och omsorg. En projektplan ska tas fram. Norra 
sjukvårdsregionförbundet arbetar för att få en förlängd 
projektfinansiering efter 2021 med anledning av att pandemin begränsat 
möjligheterna att arbeta med projektet. 

Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet 
genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på 
respektive sjukhus. (RS)  

RS plan 2021-2023 Förstudien är inledd gällande lokaler och ärendet beräknas vara klart till 
styrelsen i juni. Upphandlingen är inledd och beräknas vara klar till 
styrelsen i oktober. Driftstart beräknas till Q2 2022 för alla utom 
Sunderbyn som är beroende av beslut kring Utvecklingsplan Sunderby 
sjukhus, preliminär drift Q3 2022. 

Fortsätta konkretisering och förverkligande av nära vård på nya sätt 
(RS) 

RS plan 2021-2023 Regionen har tilldelats medel om ca 137 mnkr inom den nationella 
överenskommelsen God och nära vård - en omställning av hälso- och 
sjukvården med primärvården som nav. Medlen kommer fördelas på 
insatser som på olika sätt stödjer utvecklingen mot nära vård, i enlighet 
med överenskommelsen villkor och inriktningar.  En gemensam målbild 
för nära vård i Norrbotten är under framtagande tillsammans med 
Norrbottens kommuner. Målbilden ska redovisas i maj/juni 2021. 
Uppdragsledare för arbetet med målbilden är utsedd hos regionen och 
Norrbottens kommuner. Arbetet med modellområde för nära vård i Kalix 
närsjukvårdsområde fortskrider och har efter dialog med kommunerna 
utökats till samtliga kommuner i Östra Norrbotten. 



Fortsätta driva och leda arbetet med uppförande av Kiruna nya 
sjukhus under planperioden. KNS ska bidra till en ökad kvalité för 
medborgarna i Malmfälten (RS) 

RS plan 2021-2023 Region Norrbotten och LKAB har enats om att genomföra en förstudie 
inför uppförande av Kiruna nya sjukhus. Förstudie klar i slutet av 2021. 

Regiondirektören får i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder 
för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med 
produktions- och kapacitetsplanering 
Dnr 716-2020 

RS 201111 Från ärendet Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i 
hälso- och sjukvården. Implementering genomförd slutet av 2022. 
Återrapportering sker i divisionernas årsrapporter. Avstämning hösten 
2021. 

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att:  
1. Förbrukningsmateriel som är unikt för förskrivet hjälpmedel 

ex. slangar till andningshjälpmedel samt produktkategorierna 
inkontinens, nutrition och diabetes efter dialog med 
kommunerna överförs från samverkansavtalet för medicinskt 
förbrukningsmateriel till samverkansavtalet för hjälpmedel.  

2. Säga upp nuvarande samverkansavtal med länets kommuner 
för medicinskt förbrukningsmateriel.  

3. Inleda förhandlingar med kommunerna om att 
samverkansavtalet enligt punkt 2 avslutas per sista april 
2021.  

4. Säga upp samverkansavtalet med länets kommuner 
avseende hjälpmedel.  

5. Tillsammans med länets kommuner skyndsamt utreda hur 
samverkan avseende hjälpmedelsförsörjning ska utformas 
från 2022 och återkomma till styrelsen med förslag till 
samverkansmodell senast juni 2021. 

RS 201209 1. Kommunen har arbetat med frågan och konstaterar att dessa ovan 
områden är sådant som vi bör samverka kring. Pågår fortsatt 
utredning hur detta ska ske, och behöver synkroniseras med 
hjälpmedelsutredningen. Behöver överföras till 
hjälpmedelssamverkan senast i samband med att samverkansavtal för 
medicinskt förbrukningsmateriel upphör, som idag har slutdatum 
2021-09-28. 
2. Genomfört. Sista dag enligt uppsägningstiden är 2021-09-28. 
3.  Kommunerna arbetar med att finna alternativa lösningar för att 
hantera sitt förbruknings-mtrl. De har tittat på SKL-Kommentus och 
gör nu ett arbete kring samverkande i upphandling gällande dessa 
produkter kommuner emellan. Avslut per 2021-04-30 förutsätter att 
kommunerna hittar alternativa lösningar på sin försörjning av mtrl. 
Uppdatering: Kommunerna har ej kommit i land med alternativa 
lösningar. Efter diskussion på RB 2021-04-09 blev det tydligt att vi inte 
ska driva på en förhandling om snabbare avslut än vad 
samverkansavtalet egentligen säger (2021-09-28) eftersom detta 
kommer att ställa till problem för kommunerna.  
4. Genomfört uppsägning med sista dag enligt uppsägningstid 2021-
12-31.  
5. Arbetsgrupp är bildad tillsammans med kommunernas utvalda 
representanter (Norrbottens Kommuner) och medarbetare i Region 
Norrbotten.  Delrapportering av uppdraget kommer ske i LSG och 
Polsam i april. Slutrapport med förslag på hantering från 2022-01-01 
förväntas levereras enligt tidplan till LSG och Polsam i maj och 
styrelsen i juni. 
 



Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en riktlinje för regionens 
fordonshantering, som föreläggs regionstyrelsen för beslut. 
Dnr 381-2020 

RS 201014 Från ärendet Revisionsrapport Regionens fordonshantering. Ett första 
utkast till riktlinje har presenterats för RD.  Målet är att riktlinjen och nya 
rutiner ska vara antagna innan den nya organisationen har trätt i kraft.  

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att följande delar 
dokumenteras i de uppdrag som styrelsen beslutar om utifrån 
fullmäktigeberedningarnas rapporter: - uppdragsansvarig enhet - 
uppdragens status vid återföringsdagen. 
Dnr 498-2020 

RS 200609 Region Norrbotten har infört rutiner för att uppdrag i anslutning till 
fullmäktigeberedningarnas rapporter ska dokumenteras på samma sätt 
som övriga styrelseuppdrag. Det innebär att återrapportering till styrelsen 
sker via det befintliga återrapporteringsärendet till styrelsen. 

Planera för koncentration av intensiv- och intermediärvård för covid-
19 patienter till Sunderby sjukhus planera för återställning av Region 
Norrbottens egen vårdverksamhet som pausats med anledning av 
coronapandemin, genomföra åtgärder på IVA Piteå sjukhus som en 
övergångslösning för intensivvård relaterat till coronapandemin till 
en bedömd kostnad av 2,5 miljoner kronor. Kostnaden delas mellan 
Division Närsjukvård och Division Länssjukvård.  
Dnr 773-2020 

RS 200609 Från ärendet Fortsatt hantering av Covid-19 samt återställning av 
verksamhet. Div. har beslutat att avvakta effekterna av påskhelg/påsklov 
vad gäller smittspridning och belastning på vården. Om det totala antalet 
covid-IVA-pat är 6 eller färre stängs CIVA i Piteå från och med v 20 (17-
21/5). Gemensamt bemanningsansvar gäller fortsatt för CIVA SY från SY, 
Piteå och Kalix. V 22 (31/5-4/6) planeras för att CIMA (intermediärvård) 
ska samlokaliseras med CIVA på plan 2 i SY för att uppnå 
samverkansvinster trots separat bemanning. 

 


