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Resultat översyn av regionens
strategier
Inventering av strategier
De dokument som ingår i översynen är:



dokument med dokumenttyp strategi publicerade i dokumenthanteringssystemet VIS
dokument listade under rubriken Strategier i bilaga 2 i ”Landstingsstyrelsen plan 2017-2019”

Totalt 31 dokument

Analys av dokument
Dokumenten har analyserats enligt de kriterier för strategi som fastställts i av
regionstyrelsen i ”Riktlinje för styrande administrativa dokument”.
En strategi ska:





tas fram för specifika områden där riktningsförändring och särskilda
insatser behövs för att uppnå uppsatta mål
ha en tydlig koppling till mål i regionfullmäktiges strategiska plan
och/eller regionstyrelsens plan
ange mål och prioriterade områden
konkretiseras i en övergripande handlingsplan

Slutsatser av analysen
Ett antal av de inventerade dokumenten har inte Region Norrbotten som
huvudman och för dessa förslås alltså inga åtgärder.
”Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten” och ”Regional utvecklingsstrategi
för hållbar framtid i Norrbotten 2020” tas fram för länet Norrbotten i samverkan med externa aktörer/parter. Region Norrbotten är den part som samordnar arbetet och innehållet i dessa strategier är av en mer övergripande
policy-karaktär. Dessa strategier antas därför av Regionfullmäktige.
En strategi beskriver vilka särskilda insatser som behöver göras under en
viss tidsperiod för att genomföra en riktningsförändring. När strategin är
genomförd avslutas strategin. Strategierna för miljö, läkemedel och patientsäkerhet beskriver inte detta då områdena redan har en tydlig riktning, etablerad organisation och arbetssätt. Det finns ändå behov av att särskilt styra
och följa upp det långsiktiga arbetet inom dessa viktiga områden. Strategierna för miljö, läkemedel och patientsäkerhet föreslås därför omarbetas till
områdesplaner som beslutas av regiondirektören.
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Det finns flera strategier som ”överlappar” varandra eller omfattar delar av
ett större område. Dessa strategier föreslås att inarbetas som prioriterade
områden i en gemensam strategi.
Generellt kan de flesta strategier vinna på att omarbetas för att förtydliga
kriterierna ovan. Som stöd för omarbetning och utformning av nya strategier
finns en ny dokumentmall framtagen.
Sammanfattning förslagna åtgärder

Antal

Ingen åtgärd – dokumenten ”ägs” inte av Region Norrbotten

6

Avslutade 2016

2

Omarbetas till områdesplaner som beslutas av Regiondirektören

3

Inarbetas i områdesplaner som beslutas av Regiondirektören

2

Omarbetas till utvecklingsplan

1

Omarbetas till riktlinje

1

Inarbetas som områden i andra strategier

4

Avvecklas

1

Strategier som uppfyller kriterier för strategi

11
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Visualisering av föreslagna åtgärder

Visualisering av röda tråden för regionens måldokument
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Analyserade dokument med förslag till åtgärder
Dokument

Kommentar

Förslag till åtgärd

Fastighetsstrategi (ej tidsatt)

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Inköpsstrategi Region Norrbotten 20172020

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Kompetensförsörjningsstrategi för
Norrbottens läns landsting (ej tidsatt)

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi för patient- och brukarrmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i
Norrbottens län 2015-2018

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi för kultur och hälsa 2017-2019

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi för Verksamhetsutveckling
med stöd av IT/MT

Uppfyller kriterier för strategi

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi för invånartjänster i Norrbottens läns landsting 2016-2018

Uppfyller kriterier för strategi

Inarbetas i Strategi för digitalisering under 2018

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Har avslutats. Ny strategi är under framtagning.

Ingen åtgärd

Webbstrategi för Norrbottens läns
landsting (ej tidsatt)

Uppfyller ej kriterier för strategi

Inarbetas i i kommande Kommunikationsstrategi

Landstingets miljöstrategi 2015 – 2020

Miljöpolicy finns. Området har en tydlig riktning,
etablerad organisation och arbetssätt. Uppfyller ej
kriterier för strategi.

Omarbetas till Miljöplan under
2018. Beslutas av regiondirektör

Transportstrategi (ej tidsatt)

Uppfyller ej kriterier för strategi och överlappar
innehåll i Miljöstrategin.

Inarbetas i kommande miljöplan

Strategi för energieffektivisering i
Norrbottens läns landsting 2009-2020

Uppfyller kriterier för strategi men överlappar
innehåll i Miljöstrategin och kommande Miljöplan.

Inarbetas i kommande miljöplan
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Dokument

Kommentar

Förslag till åtgärd

Strategi för läkemedel 2016-2019

Området har en tydlig riktning, etablerad organisation och arbetssätt. Uppfyller ej kriterier för
strategi.

Omarbetas till Läkemedelsplan
under 2018. Beslutas av regiondirektör

Strategi för patientsäkerhet 2015-2017

Området har en tydlig riktning, etablerad organisation och arbetssätt. Uppfyller ej kriterier för
strategi.

Omarbetas till Patientsäkerhetsplan under 2018. Beslutas av
regiondirektör

Forsknings- och utbildningsstrategi (ej
tidsatt)

Är i det närmaste genomförd och kommer att
avslutas under 2017. Strategi med ny inriktning är
under framtagning

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi för det akuta omhändertagandet
(ej tidsatt)

Styrelsen har 2017-03-27 gett regiondirektören i
uppdrag att revidera strategin. Revidering pågår

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Folkhälsopolitiskt strategi för Norrbotten (ej tidsatt)

Tas fram av Norrbottens folkhälsopolitiska råd
och antas av Regionfullmäktige. Ny strategi är
under framtagning.

Ingen åtgärd, strategi kvarstår

Strategi för landstingets dokumentation
och information 2016-2018

Innehåller delar som kan inarbetas i Strategi för
digitalisering och delar som kan omarbetas till
riktlinjer

Inarbetas i Strategi för digitalisering under 2018

Verksamhetsstrategi för hälso- och
sjukvård samt tandvård (ej tidsatt)

Uppfyller ej kriterier för strategi och innehållet
täcks numera in av ”Vår verksamhetsmodell”

Avvecklas

Regional digital agenda (ej tidsatt)

Uppfyller ej kriterier för strategi. Länsstyrelsen
var tidigare huvudman och dokumentet har karaktären av en handlingsplan. Ämnesområdet ingår i
den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).

Inarbetas i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Strategi för landstingets internationella
engagemang (ej tidsatt)

Policy finns. Uppfyller ej kriterier för strategi

Omarbetas till riktlinje (beslutas
av regionstyrelsen)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar
framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Tas fram gemensamt med andra aktörer i regionen och antas av regionfullmäktige

Ingen åtgärd, strategi kvarstår
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Dokument

Kommentar

Förslag till åtgärd

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014 - 2016

Strategin har avslutats. Området kommer att inarbetas i Strategi för digitalisering under 2018

Ingen åtgärd

Strategi för VAS utveckling 2013-2018

Uppfyller ej kriterier för strategi.

Omarbetas till utvecklingsplan
inom TVO-organisationen.

Regional livsmedelsstrategi 2012-2020

Länsstyrelsen är huvudman

-

Strategi för jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsen är huvudman. Regionen har tagit
fram en handlingsplan

-

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Norrbottens län

Regionala kollektivtrafikmyndigheten är huvudman. Ej strategi

-

Myndighetsplanen - våld i nära relation

Plan framtagen i samerkan med externa aktörer.
Ej strategi.

Ingen åtgärd

Klimat- och energistrategi för Norrbottens län

Länsstyrelsen är huvudman

-

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Länsstyrelsen är huvudman

-

Beslut om avveckling av de strategier som föreslås omarbetas eller inarbetas i andra strategier tas i samband med att det nya dokumentet fastställs.
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