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Detta är 
Norrbotten
Norrbotten är Sveriges största län. Det är 
nästan 100 000 kvadratkilometer stort. 

250 000 människor bor i Norrbotten. Det 
innebär att nästan tre procent av Sveriges 
befolkning är norrbottningar och bor på en 
fjärdedel av landets yta.

Norrbotten har tagit täten i den gröna och 
globala omställningen. Här investeras 
närmare 1000 miljarder kronor i 
klimatsmarta lösningar fram till 2040.

LKAB, SSAB och Vattenfall utvecklar Hybrit 
i Luleå och Gällivare . H2 Green Steel satsar 
stort i Boden. Unika och världsledande 

lösningar för att producera fossilfritt  stål 
utan kol. LKAB ska börja bryta och förädla 
sällsynta jordartsmetaller som behövs i den 
globala omställningen för klimatet.

Norrbotten är också Europas rymdcentrum 
och kan inom kort skjuta upp små satelliter 
för klimatövervakning och forskning.

Norrbotten är  
världsledande i hållbarhet

25% 
procent av 
Sveriges yta

Produktion: Kommunikationsavdelningen,  
Region Norrbotten 2023. 
Tryckt på Svanenmärkt papper hos Luleå Grafiska. 
Foto: Simon Eliasson, Carl-Johan Utsi, Petra Isaksson, 
Daniel Olausson, Thomas Lövgren och Scandinav.



Region Norrbotten 
arbetar för 

norrbottningarnas bästa
Region Norrbotten styrs av alla norrbottningar 
genom allmänna politiska val. Vi arbetar för 
norrbottningarnas bästa och bedriver hälso- och 
sjukvård, tandvård och regional utveckling. 

Vi omsätter cirka 9 miljarder kronor och är länets 
näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, 
där de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

11 000 år med 
norrbottningar
De första norrbottningarna levde i Tornedalen för 
11 000 år sedan. I Aarevaara, 3,5 mil från Pajala,  
har man hittat boplatser som då låg nära 
inlandsisens rand.

Samerna, Europas enda urbefolkning, är en viktig 
del i Norrbottens historia och framtid. 

Norrbotten har flera nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, som alla bidrar till att bygga ett 
starkt mångkulturellt och inkluderande län.



Alla norrbottningar 
ska ha en trygg och 
säker vård

Politisk 
organisation

Varje år tar vi emot drygt 1,2 miljoner patientbesök, utför cirka 
23 000 operationer och hjälper närmare 2 500 nya norrbottningar 
till världen. Våra engagerade och kompetenta medarbetare jobbar 
dygnet runt, året runt, för att ge norrbottningarna en trygg och 
säker vård. 

De allra flesta norrbottningar anser att de har tillgång till den 
vård de behöver. Cancervården i Norrbotten är bland de bästa i 
Sverige. Den som blir akut sjuk i Norrbotten får träffa en läkare 
snabbast i hela landet. Ambulanssjukvården och mödra- och 
förlossningsvården får mycket höga betyg av norrbottningarna.  

 

(Källor: SKR/Hälso- och sjukvårdsbarometern, Cancerregistret,  
Socialstyrelsen,  Fairlink, Graviditetsenkäten)

Tjänste-
organisation

Regionfullmäktige

Uppdragsberedningen Valberedning
Revisionen

Regionstyrelsen Regionala 
utvecklingsnämnden

Hälso- och 
sjukvårdsnämnden

Patientnämnden

Regiondirektör

Regionstab

Avdelning för 
regional utveckling

■ Hälso och sjukvård
■ Ekonomi och uppföljning
■ HR
■ IT / MT och digitalisering
■ Kommunikation

Division
Nära

Division
Länssjukvård 1

Division
Länssjukvård 2

Division
Funktion

Division
Psykiatri

Division
Regionstöd



Division 
Länssjukvård 1

Division 
Länssjukvård 2

Division Länssjukvård 1 omfattar följande 
verksamheter av länets specialistvård: Akut 
omhändertagande, Barnsjukvård, Internmedicin, 
Neurocentrum samt Hjärtsjukvård. Därtill finns en 
stab för Länssjukvård 1. Cirka 1 900 personer arbetar 
inom denna division.

Division Länssjukvård 2 omfattar delar av länets 
specialistvård  och innehåller följande verksamheter: 
Allmänkirurgi/urologi, obstetrik/gynekologi, omvårdnad, 
onkologi, ortopedi, infektion/hud/reuma/lunga, 
paramedicin, ögon samt öron/näsa/hals/käk/ 
syn-hör. I divisionen finns cirka 1 200 medarbetare.

Division 
Länssjukvård 2 

VO 
Allmänkirurgi/

Urologi

VO
Ortopedi

VO
Paramedicin

VO
Ögon/ÖNH/ 
Käkkirurgi

VO Infektion/
Hud/Reuma/

Lunga

VO 
LSS/Syn/
Hör/Tolk

VO
Obstetrik/

Gynekologi

■ Närstöd

Division 
Länssjukvård 1 

VO Akut 
omhändertagande

VO 
Barnsjukvård

VO 
Hjärtsjukvård

VO
Internmedicin

VO
Neurocentrum

■ Närstöd

Division Nära Division Nära omfattar länets primärvård och folk-
tandvård samt övriga verksamheter med anknytning 
till primärvården, bland annat vaccinmottagningar, 
smittspårning och telefonrådgivning. Divisionen har 
cirka 2000 medarbetare, varav cirka 500 arbetar  
inom folktandvården.

Division Nära

VO Primärvård 
Gällivareområdet

VO Primärvård 
Kiruna

VO Primärvård 
Luleå/Boden

VO Primärvård 
Södra Norrbotten

VO Primärvård 
Östra Norrbotten VO Folktandvård

■ Närstöd



Division Funktion
Division Funktion omfattar anestesi, operation 
och intensivvård, bild- och funktionsmedicin 
samt laboratoriemedicin. Divisionen har cirka 
600 medarbetare.

Division Psykiatri Division Psykiatri har till uppgift är att ge specialiserad 
vård och behandling på ett jämlikt sätt till alla 
norrbottningar. Divisionen omfattar hela länets 
kompetens inom psykiatriområdet och har cirka  
500 medarbetare.

Division RegionstödDivision Regionstöd ansvarar för stöd- och 
servicefunktionerna Facility Management, HR/
Ekonomi, IT/MT, Inköp och upphandling samt 
fastighetsförvaltning. Divisionens uppdrag är att 
tillhandahålla kostnadseffektivt samordnat stöd 
och utveckling till divisioner, avdelningar och 
medborgare. Divisionen har cirka 600 medarbetare.

Division 
Funktion

VO 
An/Op/IVA

VO Bild- och  
funktionsmedicin 

VO Laboratorie-
medicin

NärstödVårdgaranti-
enheten

Division 
Psykiatri

VO  
Allmänpsykiatrin 

Gällivare

VO  
Allmänpsykiatrin 

Piteå

VO  
Allmänpsykiatrin 

Sunderbyn

VO  
Länsgemensam 

Rättspsykiatri

■ Närstöd

Division 
Regionstöd

Fastigheter FM HR- och  
ekonomistöd

Inköp och  
upphandling IT/MT- stöd



Våra sjukhus
Det finns fem sjukhus inom Region Norrbotten, 
tre vid kusten och två i Malmfälten.
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Här finns vi
Det finns 28 hälsocentraler i Norrbotten.  
23 hälsocentraler drivs av Region Norrbotten  
och fem drivs av privata vårdgivare. 

Vi har dessutom åtta filialer och 11 
servicepunkter runt om i länet. Syftet 
är att förbättra vården och skapa bättre 
tillgänglighet i glesbefolkade områden.

Kiruna

Sunderbyn

Piteå

Kalix

Gällivare

En filial finns 45 km eller mer från närmaste 
hälsocentral. På orten ska minst 150 personer i 
befolkningen vara 65 år eller äldre. På en filial 
kan man få medicinsk bedömning och åtgärd. 
Den bemannas av sjuksköterska/ läkare samt 
andra yrkeskategorier. Filialen är öppen minst 
en dag i veckan.

En servicepunkt finns 25-44 km från närmaste 
hälsocentral, i en fast lokal eller som mobil 
lösning. Den bemannas av en sjuksköterska/ 
undersköterska och är öppen minst varannan 
vecka. På servicepunkten kan man lämna 
prover och få hjälp med enklare vård.



Folktandvården verkar för en god 
munhälsa i Norrbotten och har cirka 
500 medarbetare och 19 kliniker 
runt om i länet. 

Det finns dessutom specialisttand-
vård i Luleå, Gällivare och Piteå. 
Där tas patienter med remiss från 
tandläkare, läkare och andra  
vårdgivare emot.

Tandvården  
i Norrbotten



Region Norrbotten tar ansvar 
för länets utveckling
Region Norrbotten har ett uppdrag från regeringen 
att samordna det regionala utvecklings- och tillväxt-
arbetet i länet. Avdelningen för regional utveckling 
ansvarar för det strategiska och operativa arbetet. 
Avdelningen har cirka 150 medarbetare och omsätter 
cirka 470 miljoner kronor, exklusive EU-medel.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, syftar till 
att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande 
och nytänkande län. 

Tillsammans kan vi bygga ett långsiktigt livskraftigt 
Norrbotten som snabbt anpassar sig till förändringar 
i omvärlden och där vi fortsätter att ta tillvara våra 
unika förutsättningar och möjligheter.

Kulturen är 
viktig för ett 
attraktivt län
Region Norrbotten har ett politiskt uppdrag  
att göra konst och kultur tillgänglig för  
alla norrbottningar och våra besökare.  
För det arbetet ansvarar kulturenheten  
vid avdelningen för regional utveckling.

Region Norrbotten är  
huvudman för kulturinstitu-

tionerna och den kultur- 
främjande verksamheten:

Norrbottensmusiken
Norrbottens museum

Regionbibliotek Norrbotten
Resurscentrum för konst

Resurscentrum för litteratur
Region Norrbottens konst

Danskonsulent
Hemslöjdskonsulent

Konstkonsulent

Foto: Thomas Lövgren



Hållbarhet 
och regionen
Norrbotten ska bli ännu mer hållbart  
– miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 

Region Norrbotten har ett statligt uppdrag 
att utveckla Norrbotten i en hållbar riktning. 
Projektet ”Vägar till hållbar utveckling” syftar 
till att bidra till arbetet med Agenda 2030 och 
de globala målen, där Norrbotten ska bli ett 
mer hållbart län med hög attraktionskraft för 
invånare, inflyttare, besökare och investerare.

utvecklanorrbotten.se

Jämställdhet 
och regionen
Jämställdhet är en prioriterad fråga för Region 
Norrbotten. Regionen arbetar i linje med det 
övergripande jämställdhetspolitiska målet: 

 
Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.
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