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Återrapportering av regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen
Regionstyrelsen 2017-06-07
Uppdrag
Hållbar utveckling
Uppnå en lämplig balans mellan de tre dimensionerna för hållbar
utveckling vid upphandling av varor, tjänster och
byggentreprenader

Uppdrag från

Status/kommentar

Stabsplan

Uppdraget är inarbetat som en aktivitet i handlingsplanen för
inköpsstrategin och rapporteras via regiondirektörens rapport.

Undersöka vilka varor och tjänster som skulle kunna upphandlas
från sociala företag

Stabsplan

Uppdraget är inarbetat som en aktivitet i handlingsplanen för
inköpsstrategin och rapporteras via regiondirektörens rapport.

I beredningen av politiska beslut tydliggöra hur föreslagna beslut
bidrar till en hållbar utveckling

Stabsplan

Varje ärende som ska beslutas av regionstyrelsen ska skrivas med
stöd av fastställd checklista för att säkerställa att ärendet blir
rättssäkert och allsidigt belyst. Checklistan ska följa ärendet
genom handläggningsprocessen och blir ett kvitto på att
handläggare och chef tagit hänsyn till relevanta faktorer. En punkt
i checklistan är att beskriva hur ärendet bidrar till en hållbar
utveckling.

Avveckling av hormonstörande ämnen utökas till alla enheter med
fokus på barn

Stabsplan

Uppdraget är inarbetat som aktiviteter i handlingsplanerna för
inköpsstrategin och miljöstrategin och rapporteras via
regiondirektörens rapport.
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Mångfald och integration
Påverka validerings- och legitimeringsprocesserna för nyanlända.

Stabsplan

Redovisa arbetet som påbörjats läkar-/ssk-utbildning

Samiska befolkningens behov kartläggs

Stabsplan

En sammanställning av befintliga rapporter och studier rörande
samers hälsa ska tas fram av Folkhälsocentrum. Innehållet i
sammanställningen stäms av med en kontaktperson inom
Sametinget samt glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten.

Analysera och ta i beaktande behov av mer information på
minoritetsspråk

Stabsplan

Projektet syftar till att hitta en rutin för hur skyltning på
minoritetsspråk kan ske. För närvarande pågår en pilot på Pajala
HC där skyltar på minoritetsspråk förväntas sättas upp under majjuni. Utvärdering sker till hösten varefter gällande rutin kommer
att fastställas.

Stabsplan

Implementering och överföring av metoder måste säkerställas,
särskilt för hemsjukvårdspatienter, kroniskt sjuka och multisjuka.
Prioriterat är arbetet med Min plan (f d samordnad individuell
plan) där samarbetet med kommunerna är centralt, samt
tillämpning av rutinen för fast vårdkontakt för att nå målet om en
sammanhållen vård.

Hälso- och sjukvård inklusive tandvård
Vård av äldre
Uppföljning av systematiken och resultat av införande av
arbetsmetoder för kontinuitet i kontakter på rätt nivå i vården
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Prevention
Uppföljning av systematiken och resultat av arbetet med metoder i Stabsplan
nationella riktlinjer

Digitalisering
Uppföljning av systematiken och resultat av införande av
invånartjänster och distansvård

Region Norrbotten
Etablera en struktur för samverkan med länets kommuner och
andra samhällsaktörer för gemensamma insatser för Norrbottens
utveckling.

Säkerställa implementation och överföring av metoder. Under
våren har GAP analyser genomförts av reviderade nationella
riktlinjer för demens och depression och ångest. GAP-analyser
genomförs i samarbete med landsting och regioner i Norra
regionen och enligt en överenskommen metod.

Stabsplan

I enlighet med Region Norrbottens strategi för vård på distans så
implementerar och driftsätter regionen nu successivt lösningar
för distansteknik mellan regionens olika vårdinrättningar och
gentemot patienter i egna hemmet. Målsättningen är att dessa
ska fungera som en integrerad del i vårdens arbetssätt.

Stabsplan

Ett regionalt forum har inrättats med deltagare från regionen,
kommunerna, länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet,
Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Norrbottens bildningsförbund,
arbetsmarknadens parter, Företagarna, Handelskammaren och
Sametinget. Forumet träffas 4-5 gånger per år och syftar till att
skapa samsyn och samhandling i för regionen viktiga
utvecklingsfrågor.
För att skapa en grund för genomförande av kulturplanen
planeras ska en överenskommelse mellan regionen och
kommunernas arbetas fram. Arbetet ska följas av
samverkansforumet för regional kultur (fd Kulturberedningen).
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Föreslå hur regionens långsiktiga utvecklingsarbete ska utformas
och följas upp.

Stabsplan

Regleras i regionfullmäktiges strategiska plan och i
regionstyrelsens plan.

Föreslå hur det nya uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig ska Stabsplan
presenteras för kommuner, samhällsaktörer och medborgare.

Landstingsstyrelsen beslutade 2016-12-13 att avsätta medel till
projektet Samverkan och dialog med anledning av landstingets
nya uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig. Projektet syftar
till att skapa struktur för att kommunicera och synliggöra det nya
uppdraget, mötesplatser och påverkansarbete för Norrbottens
bästa. En projektplan är framtagen och beslutad av
regiondirektören.
Regionsstyrelsens ordförande besöker länets alla kommuner för
att berätta om det nya uppdraget och ta del av kommunernas
frågor.

Revidera regionala strategier till följd av det regionala
utvecklingsuppdraget.

Stabsplan

Nu gällande strategier kan användas även om de inte är antagna
av styrelsen/fullmäktige. Uppdraget avskrivs.

Se över bolagsstrukturen i samband med regionbildningen för att
Stabsplan
säkerställa en ändamålsenlig struktur kopplat till det nya uppdraget

Ny regionindelning
Samordna regionens deltagande i förberedelsearbetet inför
sammanläggningen av en ny region från 1 januari 2019.

Översyn ska ske inför 2019.

Stabsplan

Inte längre aktuell, uppdraget avskrivs
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