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Regionstyrelsens plan 2023-2025 

Dnr 1043-2022 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar att anta regionstyrelsens plan 2023-2025. 

Yttrande till beslutsförslaget 

Regionstyrelsen presenterar härmed sin plan för genomförande av region-

fullmäktiges strategiska plan 2023-2025. 

Sammanfattning 

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av region-

fullmäktiges strategiska mål. I planen anger styrelsen de framgångsfaktorer 

och styrmått som ska bidra till genomförandet av de strategiska målen. Till 

grund för planen ligger de planeringsförutsättningar som anges i den strate-

giska planen samt därtill gjorda riskbedömningar. Ramar till regionens vård-

val 2023 anges i planen. Ramar till verksamheten beslutas av regionstyrelsen 

i reviderad styrelseplan (tidigare benämnt vidarefördelningsärende) i decem-

ber 2022. 

Beslutsunderlag 

Regionstyrelsens plan 2023-2025 

Ärendet 

Bakgrund  

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens inriktning och ekonomi 

med ramar till regionens vårdval 2023 samt en konkretisering av regionfull-

mäktiges strategiska mål med framgångsfaktorer och styrmått. Den gjorda 

riskbedömningen av planeringsförutsättningarna och regionens strategiska 

mål ligger till grund för framgångsfaktorerna. Regionstyrelsen fördelar ra-

mar till divisioner och övrig verksamhet i reviderad styrelseplan (tidigare 

benämnt vidarefördelningsärende) i regionstyrelsen i december med strate-

gisk plan 2023-2025 som grund.  

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra regionstyrelsens inriktning och 

de beslut som regionstyrelsen fattar. Regionfullmäktige har gett följande 

uppdrag till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden: 

 Säkerställa en kontinuerlig process för ekonomi i balans. En kontinuerlig 

process som innebär såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar. (RS, 

RUN)  
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 Tydliggöra uppdragen på de fem sjukhusen bland annat avseende vårdplat-

ser, akut omhändertagande samt profilering av de enskilda sjuk-husen. (RS) 

 Framtagande av en patientsäkerhetsstrategi för Region Norrbotten. (RS) 

 Säkerställa beslutat primärvårdsuppdrag både beträffande grund – och till-

äggsuppdrag. (RS) 

 Öka patientgenomströmning och mätbara insatser inom vuxenpsykiatrin. 

(RS) 

 Utveckla samverkan mellan primärvård och psykiatrin. (RS) 

 Följa upp den decentraliserade verksamheten. (RS) 

 Minimera patientresandet. (RS) 

 Fortsätta utvecklingen av digitala patientkontakter. (RS)  

 Prioritera åtgärder avseende den uppskjutna vården (RS) 

 Säkerställa omhändertagandet av vårdbehov kopplade till post covid till-

stånd. (RS) 

 Fastställa handlingsplaner och säkerställa genomförandet för nära vård och 

omsorg tillsammans med länets kommuner, utifrån den gemensamt beslu-

tade målbilden. (RS) 

 Fortsätta utvecklingsarbetet inom modellområde Nära vård och omsorg i 

Östra Norrbotten. (RS) 

 Anpassa beställning inom vårdval Norrbotten så att den utformas för att än 

mer stödja utvecklingen mot nära vård. (RS) 

 Se över den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården så att den 

stimulerar förflyttning mot öppnare vårdformer. (RS) 

 Säkerställa öppnandet av filialer och servicepunkter inom primärvård. (RS) 

 Säkerställa en sammanhållen intensivvård i hela länet. (RS) 

 Utveckla den palliativa vården. (RS)  

 Slutföra den påbörjade utredningen om införande av onkologisk verksamhet 

inklusive strålning i Sunderbyn. (RS) 

 Utreda möjligheterna att investera i en PET-CT. (RS) 

 Planera för genomförandet av en utökad utbildning inom regionen för olika 

kompetenser inom bild och funktionsmedicin och opererande verksamheter. 

(RS) 

 Utökad rekrytering och ändamålsenliga satsningar på utbildningsläkare för 

att säkerställa nutida och framtida behov av kompetensförsörjning. (RS) 

 Säkerställa att RS och RUN:s ledning, styrning och uppföljning är ända-

målsenlig utifrån barnrättsperspektivet att barnrättsperspektivet integreras i 

regionens verksamheter. (RS, RUN) 

 Genomföra en översyn av Regionens mödravård, gynekologi- och förloss-

ningsverksamheter (RS) 

 Utreda möjligheterna att utveckla ett kompetenscentrum inom neurologi. 

(RS) 

 Fortsätta satsningar inom folkhälsoområdet i syfte att skapa en bättre och 

mer jämlik hälsa. (RS) 
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 Genomföra särskild satsning för en bättre folkhälsa i Norrbotten – ”En 

timme mindre” (RS) 

 Patienter skall erbjudas fjärrmonitorering där det är möjligt. (RS)  

 Intensifiera åtgärderna för att säkerställa en tillgänglig tandvård i hela länet. 

(RS) 

 Regionen ska fortsätta de intensifierade rekryteringsinsatserna avseende de 

olika professionerna inom hälso- och sjukvården. (RS) 

 Region Norrbotten skall över tid säkerställa att all hälso- och sjukvårdsper-

sonal har en lön lägst på mediannivå i jämförelse med riket. (RS) 

 Säkerställa att regionen har en ökad beredskap för framtida kriser (RS, 

RUN) 

 Utarbeta en strukturerad satsning för ett mer jämställt Norrbotten tillsam-

mans med externa parter, till exempel LTU och Länsstyrelsen. (RS) 

 Integrera regional överenskommelse om samverkan sluten mellan Region 

Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamheterna. (RS, RUN) 

 Uppdra till Regiondirektör att slutföra förhandlingar med LKAB och däref-

ter planera för genomförandet av Kiruna nya sjukhus. (RS) 

 Undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten. (RS) 

 Utreda konsekvenserna av införande av kostnadsfri vaccinering för bältros 

till personer 65 år och äldre. (RS) 

 OPT kommer att införas med början 2023. Region skall följa upp såväl 

resultat som metodik. (RS) 

 Utreda möjligheten att ansluta sig till kvalitetsregistret Swedem. (RS) 

 Upprätta och anta en Idrottsplan. (RUN) 

 

Jämställdhetsperspektiv 

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens inriktning och de uppdrag 

som fullmäktige fördelat. Ovanstående uppdrag medför konsekvenser som 

bör beaktas ur jämställdhetsperspektiv. Det är dock svårt att presentera en 

samlad bilda av uppdragens konsekvenser utan får hanteras i varje enskilt 

ärende. Vid framställningen av regionstyrelsens plan 2023-2025 har jäm-

ställdhetsperspektivet aktivt inarbetats i hela alla dess delar. Vid uppföljning 

av uppdragen ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas. 

Barnrättsperspektiv 

 Åtgärden/beslutet är uppenbart för barnets bästa. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektörer  

Stabschef  

Divisionschefer 
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