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Meddelanden till regionfullmäktige 
2020-04-21 
Dnr 460-2020 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna. 

Ärendet 
Följande meddelanden redovisas: 

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2019 

Regionstyrelsen beslutade 2020-03-04 § 39 att godkänna Patientsäkerhetsbe-

rättelse 2019.  

Av ärendet framgår att regionen under 2019 fortsatt det systematiska patient-

säkerhetsarbetet som bland annat inriktar sig på implementering av lagför-

ändringarna för klagomål och synpunkter från patienter och närstående. An-

delen vårdskador har minskat något under 2019 i jämförelse med tidigare år. 

Det är flest avvikelser, klagomål och synpunkter inom området vård och 

behandling. De allvarligaste vårdskadorna som blir föremål för anmälan om 

Lex Maria rör självmord och missad, försenad eller utebliven diagnos och 

behandling. 

Hälsobokslut 2019 

Regionstyrelsen beslutade 2020-04-01 § 64 att godkänna Hälsobokslut 2019 

och att hälsobokslutet delges regionfullmäktige.  

Årligen rapporteras utvecklingen inom området hälsa i Norrbotten. Vart 

fjärde år redovisas en längre rapport om hälsa uppdelat på barn och unga, 

vuxna mitt i livet samt äldre, som tillika är en rapportering av genomförandet 

av Norrbottens folkhälsostrategi. Nästa längre rapport redovisas för år 2022. 

Övriga år rapporteras en kortare rapport utifrån olika teman. För 2019 är 

temat på den korta rapporten ”Levnadsvanor och samhällskostnader”.  

Forskningsbokslut 2019 

Regionstyrelsen beslutade 2020-03-04 § 38 att godkänna forskningsbokslut 

2019.  

Forskningsbokslutet utgår från Region Norrbottens uppdrag och målsättning 

för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvården och redovisar till-

gängliga resurser och utfall för forskningsaktiviteter inom regionens akade-

miska miljö.  
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Revisionsrapport Grundläggande granskning av 
sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen 2019 

Regionens revisorer har granskat om sjukvårdsberedningen respektive upp-

dragsberedningen har utfört sina uppdrag på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll. 

Revisionens samlade bedömning är att såväl sjukvårdsberedningen som 

uppdragsberedningen utfört sina uppdrag på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen visar att båda beredningarna planerat och utfört sina verksam-

heter i enlighet med reglementen och fullmäktiges beslut, både inom fast-

ställd tidsram och tilldelad budget. Revisionen noterar att båda beredningar-

na visar på ekonomiska överskott jämfört med budget för verksamhetsåret 

2019.  

Bilagor 

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2019 

Hälsobokslut 2019 

Forskningsbokslut 2019 

Revisionsrapport Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen och 

uppdragsberedningen 2019 
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