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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar godkänna återrapportering av regionstyrelsens upp-

drag till regiondirektören 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 
Regionstyrelsens protokoll 2022-02-09 

Regionstyrelsens protokoll 2021-12-14 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 

Regionstyrelsens protokoll 2021-10-06 

Sammanfattning 
I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondi-

rektören. Regionstyrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade 

till regionstyrelsens behandling av olika ärenden. För att ge regionstyrelsen 

aktuell och löpande information om de åtgärder som vidtagits med anledning 

av olika uppdrag lämnas redovisning om detta kontinuerligt till regionstyrel-

sen.  

Ärendet 

Från ärendet ”Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i 
länet”, regionstyrelsen 17 november 2021 

Regionstyrelsen beslutade ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan 

för tandvårdens lokaler i länet, och att samlokalisering av folktandvård och 

primärvård ska ske där så är möjligt.  

Återrapportering: En övergripande plan har tagits fram för tandvårdens 

lokaler i länet. Som en del i målsättningen med en God och nära vård är 

målet att en samlokalisering ske med primärvården där så är möjligt. Mål-

sättningen är också att de lokaler som används ska vara moderna, ändamåls-

enliga och därmed erbjuda en god vårdmiljö och arbetsmiljö. På så sätt un-

derlättas framtida rekrytering. Totalt bedöms idag fem Folktandvårdskliniker 

kunna samlokaliseras med andra vårdverksamheter vilket kommer att pre-

senteras i kommande ärenden inför beslut om förslag på förstudier. Ärendet 

inrymmer även förlag på förstudie för att utreda möjlighet till framtida sam-

lokalisering av allmäntandvård, specialisttandvård samt tandteknisk verk-

samhet för folktandvårdens verksamheter i Luleå. Här planeras bland annat 

för att framöver kunna erbjuda auskultationer, handledning av nya tandlä-

kare och vid behov för dem som är under utbildning. Det är viktiga delar för 

att öka vår förmåga att behålla och attrahera medarbetare.  
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Från ärendet ”Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i 
länet”, regionstyrelsen 17 november 2021 

Regionstyrelsen beslutade ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsätt-

ningarna för att starta en tandläkarutbildning på distans i Norrbotten.  

 

Återrapportering: Regionen bedömer att det inte är möjligt att i egen regi 

anordna en tandläkarutbildning på distans i Norrbotten. Region Norrbotten 

har, tillsammans med ett antal andra regioner, undertecknat en avsiktsförkla-

ring med Region Jönköping avseende samverkan inom ramen för en ny tand-

läkarutbildning. Region Jönköping har nyligen med andra aktörer lämnat in 

ansökan till Universitets- och Högskoleämbetet om att få anordna en ny form 

av tandläkarutbildning.  

Folktandvårdens ledning har tillsammans med de tre andra regionerna i norr 

en dialog med ansvariga för tandläkarutbildningen i Umeå kring möjlighet-

erna att anordna viss verksamhetsförlagd utbildning i verksamheterna. För-

hoppningen och ambitionen är att via verksamhetsförlagda utbildningar för 

tandläkare kunna knyta tandläkarstudenter till folktandvården Norrbotten 

redan under utbildning för att sedan ha en bättre möjlighet att anställa dem 

som legitimerade tandläkare.     

Från ärendet ”Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i 
länet”, regionstyrelsen 17 november 2021 

Regionstyrelsen beslutade ge regiondirektören i uppdrag att upphandla tand-

läkare enligt LOU för hösten och vintern 2021-2022, till folktandvården i 

Gällivare eller på annan plats där regiondirektören anser att det är nödvän-

digt. 

Återrapportering: Underlag för upphandling är framtaget och utlagt för 

ansökan av intressenter. Upphandlingsenheten och folktandvårdens ledning 

ser över de ansökningar som kommit in. 

Från ärendet ”Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i 
länet”, regionstyrelsen 17 november 2021 

Regionstyrelsen beslutade ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn 

av kapiteringsersättningen för barntandvård och ersättningen för tandvård till 

vuxna med särskilda behov. 

Återrapportering: Folktandvårdens ledning och ekonomiavdelningen ge-

nomför tillsammans en översyn med omvärldsspaning och analys om hur 

kapitering för avgiftsfri tandvård och ersättning av behandlingar inom ramen 

för särskilda tandvårdsstödet bör se ut. Målet är att verksamheterna ska nå 

kostnadstäckning för uppdragen och att fler privata vårdgivare ska ta sig an 

dessa högst prioriterade grupper.  

Från ärendet ”Avtal om första hjälpen-åtgärder”, regionstyrelsen 
9 februari 2022: 

Regionstyrelsen beslutade ge regiondirektören i uppdrag att erbjuda samtliga 

länets kommuner att teckna avtal om första hjälpen-åtgärder och att kompen-

sera Division Länssjukvård 1 för tillkommande kostnader från och med 

2022.  
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Återrapportering: Samtliga länets kommuner har sagt nej till att teckna 

första hjälpen-avtal. Regionen har en fortsatt dialog med företrädarna för 

räddningstjänsterna i länet för att hitta lösningar som möter behoven och är i 

enlighet med gällande lagstiftning.  

Från ärendet ”Dygnsambulans i Vittangi”, regionstyrelsen 14 
december 2021:  

Regionstyrelsen beslutade att utöka ambulansverksamheten i Vittangi från 

dagtid till dygnet-runt-bemanning, att tillföra 9,5 mnkr per år till Division 

Länssjukvård 1, att ge regiondirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åt-

gärder för införandet och att återkomma med förslag till att uppnå förkortade 

insatstider/förstärkt tillgänglighet till ambulanssjukvården inom Pajala 

kommun-området.  

Återrapportering: Bemanningen för dygnsbil i Vittangi har inte kunnat 

lösas under våren. Det har inte varit några sökande på de utlysta tjänsterna 

och ingen hyrpersonal som är villig att arbeta i sommar. Divisionen arbetar 

kontinuerligt med olika åtgärder för att lösa bemanningen. Det avser förutom 

rekryteringsinsatser och rotation av egen personal mot Vittangi även inhyrda 

och Fly-in-fly-out-lösningar. Ambulanssjukvården i hela Norrbotten behöver 

rekrytera fler nya medarbetare för att klara uppdraget på totalen och även 

möjliggöra rotation av personal mot Vittangi utan att behöva stänga ned 

någon annanstans.  

Pajala kommun har relativt stora byar inom sitt upptagningsområde varav en 

del ligger relativt långt från centralorten. För att kunna möta ett akut vårdbe-

hov så snabbt som möjligt har regionen förutom en dygnsbil och en dagbil i 

Pajala även en samverkan inom Norrbotten där angränsande stationer gör 

uppdrag inom Pajalas upptagningsområde, ambulanshelikoptern åker på 

medicinskt lägre prioriterade larm i områden med lång framkörningstid för 

vägambulanser och det finns gränssamverkansavtal med Finland och Norge 

som i detta fall innebär att finsk ambulans utför uppdrag i Sverige i de fall 

behov finns. Regionen har även påbörjat ett arbete för att se över alarme-

ringsfunktionen för att uppnå en bättre styrning av ambulansresurser i hela 

länet.  

Från ärendet ”Revisionsrapport Samlad uppföljande 
granskning”, regionstyrelsen 6 oktober 2021: 

Regionstyrelsen beslutade ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa ett 

fortsatt utvecklingsarbete gällande kontaktvägar med vården för barn och 

unga med psykisk ohälsa för att säkerställa en jämlik vård i hela länet, och 

att säkerställa att arbete med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 

verkställs.  

Återrapportering: Digital ungdomsmottagning är etablerad i södra länsde-

len och under införande i norra länsdelen för att därefter införas i resterande 

delar av länet.   
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Under pandemin har utveckling av gemensam ingång (BUP, ungdomsmot-

tagning och primärvård) via BUP-linjen pausats. Arbetet återupptas under 

2022. Division Nära ska fortsatt utveckla första linjens omhändertagande av 

barn och unga. Verksamheten vid Barn- och ungdomshälsan ska innefatta 

hela länet och andelen direkt patientarbete ska öka. Den gemensamma orga-

nisationen ska utvecklas och en gemensam ingång för omhändertagandet av 

barn och ungdomars psykiska ohälsa ska inrättas.   

BUP har upphandlat den mobila applikationen Blå appen som implementeras 

i hela länet vilket kommer att effektivisera arbetet, öka tillgängligheten och 

höja kvaliteten vid vårdmöten.  

För att öka kännedomen om Norrbottens hälsosamtal får alla som fyller 40, 

50 och 60 år ett vykort i början av året som välkomnar dem till hälsosamtal. 

Dessutom har nya samtalsledare utbildats. Coronapandemin hämmade möj-

ligheten att genomföra hälsosamtal. Trots det genomfördes totalt 1119 hälso-

samtal under 2021 varav åtta hälsocentraler nådde målet om 30 procent ge-

nomförda samtal. Sju hälsocentraler nyttjade möjligheteten att erbjuda Norr-

bottens hälsosamtal via digitalt vårdmöte. Under 2022 har hittills genomförts 

354 hälsosamtal. 

Från ärendet ”Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda”, regionstyrelsen 14 december 2021: 

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att genomföra ett informat-

ionspass i regionfullmäktige i syfte att stödja förtroendevalda och partier i 

säkerhetsfrågor inför kommande valår.  

Återrapportering: Informationspasset skedde i samband med regionfull-

mäktiges utbildningsdag den 28 april 2022.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Stabschef  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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