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Regionstyrelsens plan 2022-2024 
Dnr 01346-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att anta regionstyrelsens plan 2022-2024. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen presenterar härmed sin plan för genomförande av region-

fullmäktiges strategiska plan 2022-2024. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av region-

fullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven. I planen anger sty-

relsen de framgångsfaktorer och styrmått som ska bidra till genomförandet 

av de strategiska målen. Till grund för planen ligger de planeringsförutsätt-

ningar som anges i den strategiska planen samt därtill gjorda riskbedöm-

ningar. Ramar till regionens vårdval 2022 anges i planen. Ramar till verk-

samheten beslutas av regionstyrelsen i vidarefördelningsärendet i december 

2021. 

Ärendet 
Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens inriktning och ekonomi 

med ramar till regionens vårdval 2022 samt en konkretisering av regionfull-

mäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven med framgångsfaktorer 

och styrmått. Den gjorda riskbedömningen av planeringsförutsättningarna 

och regionens strategiska mål ligger till grund för framgångsfaktorerna. Full-

mäktige beslutade i finansplanen 2020-2022 om minskning av budgetra-

marna med 344 mnkr för genomförande under åren 2020 - 2022. Budget-

minskning med 23 mnkr genomfördes 2020 och 199 mnkr genomförs 2021. 

Återstående 122 mnkr fördelas på regionala utvecklingsnämnden och region-

styrelsen enligt nedan.  

Omställningsprocessen som pågår har identifierat områden där kostnaderna 

minskat. Regionstyrelsen fördelar ramar till divisioner och övrig verksamhet 

i vidarefördelningsärendet i regionstyrelsen i december med strategisk plan 

2022-2024 som grund. 
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Budgetminskning 2020-2022  

Mnkr 20201 20212 20223 Summa 

Regionstyrelsen 17 187 110 314 

Regionala utvecklingsnämnden 6 12 12 30 

Summa 23 199 122 344 

 

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra regionstyrelsens inriktning och 

de beslut som regionstyrelsen fattar. Regionfullmäktige har gett följande 

uppdrag till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden:  

 Färdigställa den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i ba-

lans. En kontinuerlig process som innebär såväl kostnadsminskningar 

som intäktsökningar. (RS, RUN)  

 Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen bland annat avseende vård-

platser, akut omhändertagande samt profilering av de enskilda sjuk-hu-

sen. (RS) 

 Tydliggöra primärvårdsuppdraget. (RS) 

 Öka patientgenomströmning och mätbara insatser inom vuxenpsykiatrin. 

(RS) 

 Utveckla samverkan mellan primärvård och barn- och ungdomspsykia-

trin. (RS) 

 Omställningen ska leda till en modernare organisation som ökar delak-

tigheten för medarbetare. (RS, RUN) 

 Fortsätta decentralisera delar av verksamheten. (RS) 

 Minimera patientresandet. (RS) 

 Prioritera åtgärder avseende den uppskjutna vård som byggts upp. (RS) 

 Omhänderta vårdbehov kopplade till covid-19 och postcovidtillstånd. 

(RS) 

 Utarbeta en gemensam strategi och färdplan för nära vård och omsorg 

tillsammans med länets kommuner. Strategin ska tydliggöra riktnings-

förändringen inom hälsa, vård och omsorg utifrån den gemensamt beslu-

tade målbilden. (RS) 

 Intensifiera utvecklingsarbetet inom modellområde Nära vård och om-

sorg i Östra Norrbotten. (RS) 

 Anpassa beställning inom vårdval Norrbotten så att den utformas för att 

stödja utvecklingen mot nära vård. (RS) 

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

stimulerar förflyttning mot öppnare vårdformer. (RS) 

                                                      
 

1 Beslutad av regionfullmäktige i Strategisk plan 2020-2022 

2 Beslutad av regionfullmäktige i Strategisk plan 2021-2023 

3 För 2022 Beslutad av regionfullmäktige strategisk plan 2021-2023 
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 Öka antalet filialer och servicepunkter inom primärvård. (RS) 

 Säkerställa en sammanhållen intensivvård i hela länet. (RS) 

 Översyn av avgifter för distanskontakter samt kartlägga ekonomisk på-

verkan av förändrade avgifter. (RS)  

 Utveckla den palliativa vården. (RS)  

 Utreda skyndsamt möjligheterna till onkologisk verksamhet inklusive 

strålning i Sunderbyn. (RS) 

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

 Fortsätta införandet av tjocktarm- och ändtarmcancerscreening. (RS) 

 Undersöka möjligheten för Region Norrbotten att ansluta sig till Organi-

serad prostatacancertestning (OPT). (RS) 

 Undersöka möjligheterna till utökad utbildning inom regionen för olika 

kompetenser inom bild och funktionsmedicin och opererande verksam-

heter. (RS) 

 Översyn av den samlade vården inom gynekologi och förlossning i Reg-

ionen. (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) 

 Patienter med hjärtmonitorering ska erbjudas fjärrmonitorering. (RS)  

 Införa åtgärder som säkerställer tillgänglig tandvård i hela länet. (RS) 

 Utveckla primärvård- och tandvårsverksamheterna i Boden och Luleå 

med syfte att öka kvalitén och tillgängligheten. (RS) 

 Regionen ska vidta intensifierade rekryteringsinsatser avseende läkare 

och annan hälso- och sjukvårdspersonal. (RS) 

 Utveckla det samordnade och strukturerade rekryterings- och beman-

ningsarbetet samt schemaläggning för en hållbar bemanningsekonomi 

och arbetsmiljö. (RS) 

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

RUN)  

 Fortsätta utveckla förslag i samverkan med länets kommuner om hur 

kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas 

utifrån ansvar och organisation. (RS, RUN) 

 Prioritera satsningar inom regional utveckling baserad på de stora inve-

steringarna i länet. (RS, RUN) 

 Utreda och prioritera satsningar inom kulturen. (RS, RUN) 

 Implementera jämställdhetsstrategin i styrande dokument, enligt text i 

strategisk plan förtydligas till att införa Strategi för jämställdhet i Norr-

botten i Region Norrbottens styrande dokument och säkerställa att reg-

ionen arbetar i linje med strategin. (RS, RUN) 

 Utreda betalningsansvaret för ambulanshelikoptertransporter av personer 

med obetydligt eller ringa behov av sjukvårdens resurser. (RS) 
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 Integrera Regional överenskommelse om samverkan sluten mellan Reg-

ion Norrbotten, civilsamhället och Länsstyrelsen i verksamheternas sty-

rande dokument. (RS, RUN) 

 Efter slutförd förstudie uppdra till Regiondirektör att slutföra förhand-

lingar med LKAB och därefter planera för genomförandet av Kiruna nya 

sjukhus. (RS) 

 Undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten. 

(RS)  

Beslutsförslagets påverkan på jämställdhet 

Vid uppföljning av uppdrag ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens plan 2022-2024 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektörer regiongemensamt 

Stabschef Regiondirektörens stab 

Divisionschefer 
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